HOE HEEFT DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR
PSYCHIATRIE ZICH VOOR U INGEZET IN 2015?
De psychiatrie staat steeds meer onder druk. De toenemende macht van zorgverzekeraars hindert toegankelijke en kwalitatief goede zorg.
De administratieve lasten nemen toe en het Bestuurlijk Akkoord wordt van tafel geveegd. De NVvP bevindt zich midden in dit speelveld.

Lees hier ons jaarverslag van 2015:

DE NVvP ONDERNAM ACTIE MET EEN
PROACTIEVE LOBBY. MET SUCCES!
Ouderbijdrage jeugdhulp afgeschaft
De stoornissen NAO’s zijn in het verzekerde pakket gebleven
‘Agenda GGZ voor transparantie en gepast gebruik’ opgesteld als
alternatief voor Bestuurlijk Akkoord
Vijf miljoen euro per jaar binnengehaald door ontwikkeling
wetenschapsagenda
Medicatie:
Vergoeding Parnate veiliggesteld
Gebruik richtlijnen bij voorschrijven van anti-depressiva
verduidelijkt
Statement aanscherping medicatie ADHD overhandigd aan
staatssecretaris van VWS

DE NVvP LEVERDE OOK DE VOLGENDE
PRODUCTEN EN DIENSTEN OP
Opleidingsplan HOOP 2.0
Eigen bijscholingscyclus over de gehele breedte psychiatrie
Verbeterd accreditatiebeleid
Handreiking contracteerproces voor de zelfstandig gevestigde
psychiaters
Model-kwaliteitsstatuut als toetsinstrument voor organisatie en
kwaliteit van de zorg
25 Patiëntenfolders: geüpdatet en online beschikbaar
Nieuw ledennet en openbare website
RICHTL

ZORGSTANDAARD

3 Richtlijnen: Bipolaire stoornissen, ADHD bij Volwassenen en
Psychiatrische Diagnostiek

IJN

16 Events, waaronder het Voor- en Najaarscongres, drie ledenavonden Hoofdbehandelaar/ Regiebehandelaar en diverse
afdelingsbijeenkomsten & congressen

WIST U DAT...?

25
BRIEVEN

767

We door aansluiting bij
de Federatie Medisch
Specialisten meer macht
en invloed hebben?

Onze reactie op de
uitspraken van Gotzche in
Medisch Contact met 767
views het best gelezen
artikel uit onze
nieuwsbrief was?

We snel inspeelden op
maatschappelijke
ontwikkelingen? Zo
richtten we de taskforce
vluchtelingen op.

We dit jaar 25 brieven
stuurden naar het
parlement en ministeries?

Doorontwikkeling
productstructuur

LOPENDE ZAKEN
EN VOORUITBLIK

2016

50.000

LIKES

Lobby voor vermindering
administratieve lasten
Ontwikkeling zorgstandaarden

2016

Lobby voor privacy en
beroepsgeheim

Onze Facebookpagina de
mijlpaal van 50.000 likes
behaalde? Gemiddeld krijgt
een bericht 537 likes, 119
reacties en wordt het 148
keer gedeeld.

Meer lezen? Het gehele jaarverslag kunt u vinden op
www.nvvp.net/ledennet

