Strategisch Plan NOV 2018-2020 (1 december 2017)
INHOUDELIJK/KWALITEITSDOEL 1: De individuele orthopedisch chirurg/orthopedische zorgprofessional verleent
hoogwaardige en doelmatige zorg
DOELSTELLINGEN
Kennis t.b.v orthopedische zorg
ontwikkelen door wetenschappelijk
onderzoek te bevorderen, zorg te
evalueren en te vernieuwen
Ontwikkelde kennis verspreiden (en
feedback op effect) door opleiding,
scholing, richtlijnontwikkeling en
voorlichting

Kennis samen met de patiënt inzetten in
het orthopedisch zorgtraject

Projecten & Activiteiten
1. CORE ontwikkelen en versterken
2. Zorgevaluatie agenda 2.0 opstarten m.n. gericht op innovatie

Betrokken
CWI
CWI/CK

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Concilium
Concilium
Concilium
CK
CWI
WG
NVOT
WG

Implementeren van nieuwe opleidingsplan
Kwaliteit van de opleiding versterken (visitaties)
Ontwikkelen van fellowships
Ontwikkelen en implementeren van richtlijnmodules
Congressen organiseren
NOV-Academy ontwikkelen
Zorgpaden ontwikkelen (traumazorg)
Traject Samen Beslissen stimuleren; Keuzehulp ontwikkelen,
Patiënteninformatie-platform ontwikkelen
11. Zorg voor beweging magazine/website bevorderen
(empowerment)

Kennis bereikbaar en bruikbaar maken
WG
voor de orthopedische patiënt door
voorlichting (inclusief preventie)
PROCES/VERANTWOORDINGSDOEL 2: Elke orthopedisch chirurg/orthopedische zorgprofessional stelt zich toetsbaar op
t.b.v. interne kwaliteitsverbetering en externe verantwoording
DOELSTELLINGEN
Kwaliteitssystemen ontwikkelen,
onderhouden en vernieuwen, gericht op
het expliciteren van de orthopedische
zorgperformance
Kwaliteitssystemen inzetten: Monitoren
van de orthopedische zorgperformance

Projecten & Activiteiten
12. Registreren in LROI (incl PROMs)
CK
13. Classificeren van implantaten
COIC
14. Ontwikkelen orthopedische registraties
WG
15. Kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelen
CK
16. Outliers protocol implementeren
CK
17. Kwaliteitsvisitaties uitvoeren (incl. verbetercycli)
CK
18. Registraties inzetten t.b.v. de zorgperformance
CK
BEROEPSBELANGEN DOEL 3: De NOV versterkt de (strategische) positie van de orthopedie, de orthopedisch chirurgen en de
orthopedische zorgprofessionals
DOELSTELLINGEN
Belangen behartigen van de leden en
vakgroepen
Orthopedische vraag- en aanbod
monitoren
Vakontwikkeling monitoren en bewaken

Vak van de medisch specialist breder
invullen: de orthopeed dient zich breder
te professionaliseren
Orthopedisch zorgnetwerken
ontwikkelen
Maatschappelijk profileren van de
orthopeed

Projecten & Activiteiten
19. Leden en vakgroepen faciliteren bij conflicten, honorering
20. Verbetercycli bevorderen op basis van
kwaliteitsmanagementsysteem
21. Manpowerplanning maken t.b.v. de opleiding inclusief
verdeling van plaatsen
22. Vraag/aanbod actief afstemmen (matchmaker)
23. Herijken ‘operatieve’ profiel van orthopedisch chirurg;
preventie, leefstijl, conservatief, samenwerking op
bewegingscontinuum
24. De kwaliteit van de orthopeed als wetenschapper versterken.
25. De orthopeed ook positioneren als manager, educator (niet
klinische rollen vervullen)
26. Mét andere de bewegingszorg-professionals (incl. geriaters),
de orthopedische zorg versterken
27. De maatschappelijke en wetenschappelijke waarde van
orthopedie zichtbaar maken voor stakeholders en
zorgpartners
28. Het imago van de orthopeed als wetenschapper versterken

BBC
CK/WG
Concilium/
VOCA
Concilium
BBC/CK/
WG
CWI
BBC/
Concilium/
WG
BBC/CK
BBC/CWI

CWI

