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65 jaar: blik vooruit
Na een lange periode waarin het leek alsof de 
mensheid alles onder controle had (in ieder 
geval in de westerse wereld), was daar vorig 
jaar opeens een nieuwe pandemie. Langver-
wacht, en niet de eerste keer, maar toch 
voelde wat er gebeurde meer als een 
filmscenario dan als een realistisch gegeven.
Als huisartsen weten we al lang dat niet alles 
maakbaar is. We worden er elke dag in onze 
spreekkamer mee geconfronteerd. Toch denk 
ik niet dat de meesten van ons zich een jaar 
geleden een beeld konden vormen van de 
huidige mate van onzekerheid en de 
aanpassingen in onze maatschappij.
Gelukkig zijn er te midden van alle zaken waar 
we geen controle over hebben, ook dingen 
waar u op kunt blijven vertrouwen. Het NHG 
levert u betrouwbare kennis en hulpmiddelen 
waarmee u uw patiënten zo goed mogelijk 
kunt bijstaan. Dat doen we dit jaar al 65 jaar, 
een mooie mijlpaal. 
De missie van het NHG staat na 65 jaar nog 
altijd fier overeind: het vertalen van weten-
schap naar de huisartsenpraktijk. Maar doen 
we dat op de juiste wijze? Op welke manier 
hebben we de meeste meerwaarde? Hoe 
helpen we u en de huisartsgeneeskunde het 
beste vooruit?
We hielden afgelopen zomer een ledenraad-
pleging. Daaruit bleek dat u ons bijvoorbeeld 
vroeg om meer aansluiting bij de praktijk, om 
een voortrekkersrol en om meer innovatie. 
Voor het NHG is het 65-jarige jubileum zeker 
geen reden om achterover te leunen en te 
teren op eerder behaalde successen. Het is een 
moment om wat we doen en hoe we dat 
doen kritisch onder de loep te nemen. Zodat 
u nog veel langer op ons kunt vertrouwen, wat 
er verder om ons heen ook gebeurt. 

Wendy Borneman,  
voorzitter Raad van Bestuur

Online NHG-Wetenschapsdag op 5 en 11 februari
De NHG-Wetenschapsdag vindt in februari volledig online plaats in 2 sessies. De eerste sessie is op 
vrijdag 5 februari 2021 van 09:30 tot 11:30 uur. De tweede sessie is op donderdag 11 februari 2021 van 
19:00 tot 21:00 uur. Het NHG organiseert de sessies in samenwerking met de afdeling huisartsgenees-
kunde van Maastricht University.

Teamwork
Het thema van de Wetenschaps-
dag is ‘Teamwork in wetenschap, 
praktijk en onderwijs - als we het 
nou eens samen doen?’ Wat 
betekent dit voor onze rol als 
huisarts? We kunnen niet zonder 
een gezamenlijke aanpak met 
andere zorgprofessionals om 
goede zorg te bieden. In de online 
sessies belichten we teamwork 
van diverse kanten. Huisartsen 
Loes van Bokhoven en Henk 
Schers verzorgen beiden een 
keynote op 5 februari 2021. 
Dokter Media brengt nuance en 
duiding aan bij medisch nieuws. Zij verzorgen een keynote op 11 februari. Beide sessies beginnen 
met een plenaire start, om vervolgens uiteen te gaan in break-outrooms met korte onderzoekspre-
sentaties en discussies. De sessies worden afgesloten met interessante Pecha Kucha’s, korte creatieve 
voordrachten.

Zowel voor huisartsonderzoekers als voor huisartsen
Heeft u interesse in klinische trials? Of bent u juist op zoek naar bruikbare wetenschap voor de 
praktijk? Tijdens de online NHG-Wetenschapsdagsessies kunt u volop nieuwe kennis en praktische 
toepassingen ophalen. Daarnaast is er voldoende tijd om te discussiëren en te chatten met collega’s. 
Accreditatie is aangevraagd.

➤ Meer informatie over het programma en aanmelden: https://nhgwetenschapsdag.nl/
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