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6-10 juli WONCA 
Europe Week
Voor degenen die nu direct aan chocolade 
denken: WONCA klinkt niet alleen naar een  
wereldberoemd karakter van Roald Dahl, maar 
is ook het acronym van de wereldorganisatie 
van huisartsen: World Organization of National 
Colleges, Academies and Academic Associati-
ons of General Practitioners/Family Physicians. 
Het NHG organiseert in juli de jaarlijkse 
WONCA Europe-conferentie. In deze tijd van 
COVID-19 geen sinecure. Maar, we passen ons 
aan. We gaan virtueel en wat zijn we trots op 
het resultaat: WONCA Europe Conference 
2021 wordt toegankelijker, duurzamer en 
minstens zo inspirerend als tevoren! 
Het thema van de conferentie is Practicing 
Person Centred Care. Sprekers uit de wereldtop 
brengen persoonsgerichte zorg voor het 
voetlicht in 5 drieluiken over hot topics uit de 
huisartsgeneeskunde. Er is gelegenheid tot 
uitwisseling van ideeën en het ontmoeten van 
collega’s uit de hele wereld in tijdens virtuele 
‘Round Table’-sessies. En voor de wetenschap-
pelijk geïnteresseerden zijn er ‘Research Master 
Classes’. Vanuit 61 landen ontvingen we al 
aanmeldingen.
De live sessies zijn in de ochtend of aan het 
einde van de middag gepland zodat je 
bijvoorbeeld je spreekuur ernaast kan doen. In 
een virtuele lounge met chatrooms kun je 
collega’s die je wil spreken opzoeken. Alle 
content blijft 3 maanden beschikbaar voor de 
deelnemers. Later bijspijkeren kan dus ook. 
Accreditatie is geregeld (15 punten als je het 
hele congres volgt). 
Laat je verrassen door deze nieuwe vorm van 
confereren. Ga naar WoncaEurope2021.org 
om je in te schrijven en beleef met ons deze 
inspirerende editie van WONCA Europe!

Dorien Zwart, huisarts en voorzitter WONCA 
Europe 2021 
Jako Burgers, huisarts en voorzitter weten-
schappelijke commissie WONCA Europe 2021

Verbeterde NHG-richtlijnenwebsite
De richtlijnenwebsite van het NHG is op basis van gebruikersfeedback verbeterd. 

De belangrijkste wijziging is dat gebruikers nu ook binnen de richtlijn gericht 

kunnen zoeken. Daarnaast zijn ook een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd, 

zoals het maken van een actuele pdf en de mogelijkheid om alle NHG-Standaar-

den en NHG-Behandelrichtlijnen te downloaden. Zo hebben gebruikers ook 

offline toegang tot de informatie, waar en wanneer zij dat nodig hebben. 

Slim zoeken snel vinden
Gericht binnen een standaard of richtlijn zoeken was al mogelijk, maar is nu volledig geïntegreerd 
met behulp van een nieuwe zoekbalk in de linkerkolom. Zo zoekt en vindt u nog sneller de 
informatie die u nodig heeft.
• Extra zoekbalk om snel binnen de standaard te zoeken
• Switch snel en eenvoudig tussen samenvatting en volledige versie
• Relevante patiëntinformatie via Thuisarts.nl bij het onderwerp staat in de rechterkolom 
• Uw vaardigheden opfrissen? Bekijk onze relevante instructiefilms en e-learnings  
• Beschikbaar op desktop en mobiel, online en offline

Deel uw feedback
Sinds de lancering vorig jaar zijn de richtlijnen meer dan 4,3 miljoen keer bezocht. Bijna 10 miljoen 
pagina’s zijn bekeken. En meer dan 666.000 documenten zijn gedownload. Daarmee blijven de 
richtlijnen van het NHG een belangrijk instrument in de huisartsenzorg. Daarom optimaliseren wij 
de richtlijnenwebsite continu, van vorm tot inhoud. Waar bent u blij mee of welke wensen heeft u 
nog? Vertel het ons via NHG.org/feedback.

Ideeën gezocht voor onderzoek alledaagse ziekten
De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten nodigt u uit om ideeën in te dienen voor een onderzoeksproject 
op het gebied van alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk. Het thema van de ronde 2021 is ‘Alledaagse 
aandoeningen bij vrouwen’. Binnen dit thema is er een voorkeur voor de volgende onderwerpen:
1. misselijkheid in de zwangerschap
2. vaginale klachten na de overgang, met name pijn en droogheid
3. hevig bloedverlies bij menstruatie

Alledaagse ziekten zijn aandoeningen waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken en die 
geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid. Doorgaans kan de huisarts de aandoening zelf 
behandelen, is er een goede prognose en is het geen chronische ziekte. Huisartsen besteden een 
belangrijk deel van hun werktijd aan alledaagse aandoeningen.
Zie voor meer informatie https://fondsalledaagseziekten.nl/.

kort nieuws

Aria Sana, waarnemend huisarts
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