Beleidsvoornemens NIV november 2009; FH Bosch
Inleiding
Het kan een goed idee zijn om voordat je medeverantwoordelijk wordt voor het te voeren beleid
enigszins op afstand goede voornemens te maken. De NIV heeft een duidelijke toekomstvisie die
is verwoord in het Strategisch Plan 2008-2012. Als voortvloeisel daaruit zijn een aantal andere
beleidsplannen opgesteld, zoals de notitie kwaliteitsbeleid 2008-2012 en het opleidingsplan 2009
(Eén team, één taak). Desalniettemin is het zinvol om een aantal concrete beleidsvoornemens te
definiëren.
Als leidraad voor mijn beleidsvoornemens zou ik het volgende willen noemen:
1. Het continueren van ingezette beleid (zie genoemde notities);
2. De blik naar binnen:
a. Het betrekken van de leden bij de NIV;
b. Het betrekken van de NIV bij de leden;
3. De blik naar buiten:
a. Het verantwoording afleggen aan de samenleving;
b. Het mede-verantwoordelijk maken van de samenleving bij het handelen van de internist.
Hieruit volgende beleidsvoornemens zijn o.a.:
1. Het wijzigen van de naamgeving van de Nederlandsche Internisten Vereeniging in
Nederlandse Internisten Vereniging.
2. Het houden van de ledenvergadering op de donderdag of vrijdag overdag in Maastricht (dus
niet meer op de woensdagavond voorafgaande aan de NIV-dagen).
3. Het vernieuwen van de website met nieuwe faciliteiten en het invoeren van RSS feeds.
4. Iedere twee weken een NIV-bericht met actuele zaken voor de leden.
5. Vergaderingen van het dagelijks bestuur iedere twee weken plaats te laten vinden; de ene keer
in de Domus Medica; de andere keer op locatie in het land, na een lunch met een maatschap
of interne vakgroep in een academisch ziekenhuis.
6. Het verbeteren van de relatie met de secties/aandachtsgebieden
7. Het verbeteren van de relaties met andere wetenschappelijke verenigingen
8. De rolverdeling tussen de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch
Specialisten opnieuw definiëren
9. Het verbeteren van de invloed van de academische leden in de NIV
10. De verlevendigen van de nieuwsbrief.
11. Het oprichten van een Opleidingsinstituut Interne Geneeskunde.

Vormgeving opleidingsinstituut Interen Geneeskunde
Er wordt een Opleidingsinstituut Interne Geneeskunde opgericht; verder te noemen OIG. In dit
instituut worden meerdere modules aangeboden. Het instituut bestaat uit een fysiek gebouw, waar
men onder comfortabele omstandigheden kan verblijven. Het gebouw bevat collegezalen,

oefenruimtes en ruimtes om videoregistraties van gesprekken en interventies te doen. Ook is er
een afdeling e-learing. Verder is er een beperkt skills-lab aanwezig. Tenslotte zijn er
sportfaciliteiten en een goede keuken. Het onderwijsprogramma wordt vastgesteld door een
programmacommissie. Deze programmacommissie heeft een Raad van Advies waarin externe
partijen die direct of indirect met de interne geneeskunde te maken hebben, vertegenwoordigd
zijn. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat de internist anno 2009 zich maximaal openstelt voor
de eisen die de moderne samenleving aan een medisch professional stelt.
Mogelijke modules zijn bijvoorbeeld:
1. De opvang van de acuut zieke interne patiënt;
2. Antibiotica, exotische nieuwe virale en bacteriele infecties;
3. Zelfmanagement en telegeneeskunde bij chronische patiënten;
4. Teach-the-teacher modules;
5. Regelgeving VWS;
6. DBC-registratie;
7. Kwaliteitsbeleid.

