Voordelen NOV-lidmaatschap
Voor de (buiten)gewone leden
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Drie keer per jaar toegang tot de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Toegang tot de NOV-congressen met wetenschappelijk programma en aanverwant sociaal
programma (gereduceerd tarief).
Toegang tot NOV-bijeenkomsten over relevante thema’s.
Mogelijkheid om lid te worden van de NOV-werkgroepen (aandachtsgebieden)
Toezending materialen:
- Acta Orthopaedica (digitaal); voor buitengewone leden is dit optioneel tegen een meerprijs
- (Informatie over verschenen) proefschriften orthopedie (ongeveer 25/jaar), veelal digitaal
- Richtlijnen Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid (digitaal)
- Digitale nieuwsbrief NOViteiten met het laatste nieuws (1 keer per 2 weken)
- Jaarrapportage LROI (digitaal)
Geen extra kosten bij het aanvragen van accreditatie (GAIA).
Algemene ondersteuning en dienstverlening voor leden. In het bijzonder:
- Algemene bestuurlijke ondersteuning leden (uitvoering geven aan het Strategisch Plan
Orthopedie).
- Belangenbehartiging naar stakeholders (Federatie Medisch Specialisten, VWS,
Patiëntenfederatie Nederland, ZN, IGJ, NFU, NVZ, ZKN etc.).
- Individuele belangenbehartiging en juridische dienstverlening (via het automatisch
lidmaatschap Federatie).
- Ondersteuning op het gebied van communicatie, voorlichting en PR (websites, MijnNOV).
- Toegang tot te raadplegen commissies, werkgroepen en bureaumedewerkers.
Gebruik Traumaregister
Vanwege automatisch lidmaatschap van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN)
- Toegang tot cursussen (gereduceerd tarief)
Vanwege automatisch lidmaatschap van de Nordic Orthopaedic Federation (NOF)
- Internationale NOF-Congressen (gereduceerd tarief)
- Toegang tot Göran Bauer Grant
- Toegang tot NOF Congress Grants
Toegang tot subsidies, grants en ondersteuning:
- Financiële steun bij uitbrengen van proefschrift
- Toegang tot het Spring Fellowship van de EFORT (AIOS orthopedie)
- Meedingen naar de Mathijsenprijs
- Meedingen naar de Rik Huiskesprijs
- Meedingen naar de Van Rensprijs
Toegang tot LROI-subsidie
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Vanuit CORE
- Ondersteuning bij onderzoeksvoorstellen
- Faciliteren van onderzoeksnetwerk en verbinden van onderzoeksgroepen
- Subsidiekalender en informatievoorziening over subsidies
- Faciliteren van landelijke studies
- Contact met andere partners (o.a. Patiëntenfederatie NL, Kennisinstituut) over
wetenschappelijk onderzoek.

Voor orthopedisch chirurgen werkend in Nederland en de vakgroepen orthopedie bovendien:
•
•
•

•

•

Stemrecht tijdens ALV.
Organisatie en uitvoering kwaliteits- en opleidingsvisitaties. NB: niet-leden betalen voor een
kwaliteitsvisitatie € 2.500 per persoon.
Beschikbaar stellen van NOV Magazine Zorg voor beweging (1x per 2 jaar) t.b.v. de
maatschap of vakgroep (gratis en met speciale prijs voor specials en eigen voorkant of
achterkant).
Lidmaatschap van de Federatie Medisch Specialisten en vertegenwoordiging van de NOV in
de raden (Kwaliteit, Beroepsbelangen, Opleiding en Wetenschap & Innovatie) van de
Federatie. Door de aansluiting bij de Federatie kunt u kosteloos 20 uur juridische
ondersteuning per jaar krijgen.
Registratie van gewrichtsimplantaten in de LROI en alles wat daarmee samenhangt
(instructie, helpdesk, inzicht in resultaten via kwaliteitsrapporten, compleetheidonderzoek
en dashboarding, hulp bij aanlevering van kwaliteitsindicatoren, mogelijkheid voor
onderzoek met LROI-gegevens via een onderzoeksaanvraag, verzoek voor financiering via
LROI-subsidie, gebruik van PROMs-toepassing, ondersteuning en feedback bij batchuploads).

Voor AIOS orthopedie en Jonge Klaren bovendien
•
•
•

Toegang tot de CCOC-cursus en algemeen examen voor assistenten (gereduceerd tarief).
Ondersteuning bij het e-portfolio en de planning van het cursorisch onderwijs.
Bemiddeling bij het zoeken naar functies in de orthopedie (d.m.v. de matchmaker orthopedie
en vacature-alert).
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