Waar staat de NVvPG voor: inzicht in gezondheid.
Steeds meer aandoeningen zijn in een vroegtijdig stadium
behandelbaar en men wordt zich hier in toenemende mate bewust van.
Mede daardoor is er een groeiende behoefte om vroegtijdig inzicht te krijgen in gezondheid. Zo onstaat de mogelijkheid om eerder in
te grijpen, waarmee verergering van een aandoening meestal voorkomen kan worden. De NVvPG zet zich in om toegang te hebben en
houden tot verantwoord en kwalitatief hoogwaardig preventief medisch onderzoek. De NVvPG beoogt te bereiken dat iedereen op een
verantwoorde en doeltreffende wijze het zelfbeschikkingsrecht over gezondheid kan uitoefenen.

Preventief medisch onderzoek en de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO)
Preventief medisch onderzoek wordt de komende jaren gereguleerd in de WBO. De aankomende wetswijziging van de WBO biedt de
burger meer ruimte voor preventief gezondheidsonderzoek en stelt onderstaande driedeling voor.

1

2

3

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Zonder medisch risico.

Onderzoeken met matig risico.
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Onderzoeken met hetzelfde doel als
de reguliere bevolkingsonderzoeken.

Deze onderzoeken zijn vergunningplichtig.
De nieuwe wet wordt naar verwachting rond het einde van het eerste
kwartaal van 2020 behandeld in de Tweede Kamer.

Informatiefolder › Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek

Doorontwikkeling Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
De afgelopen jaren is onder regie van de KNMG gewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn PMO. Deze dient als fundament voor met name
de categorie 2 onderzoeken. De NVvPG heeft de ambitie om deze richtlijn in 2020/21 verder te optimaliseren, aansluitend op de komende
ontwikkelingen rondom de WBO en steeds snellere ontwikkelingen op gebied van gezondheidsonderzoek in het werkveld. Hierover heeft
de NVvPG inmiddels afspraken gemaakt met Zorg Instituut Nederland. Dit gaat de NVvPG doen met alle relevante veldpartijen (aanbieders,
betrokken beroepsgroepen, patiënten/burgervertegenwoordiging, academisch werkveld, etc.).

Wat staat er o.a. centraal in de richtlijn?

Belang van de richtlijn PMO
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Communicatie omtrent aangeboden onderzoek, gericht op realiseren

Het waarborgen van het aanbod van verantwoord en doeltreffend

van een goed geïnformeerde keuze.

preventief gezondheidsonderzoek. Niet alleen in categorie 2 maar ook

Kwaliteit, doeltreffendheid en evidentie van het aangeboden

in de overige categorieën.

onderzoek.
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Kwaliteitsmanagementsysteem.
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Borging (eventueel) vervolg- of nazorgtraject en ketenpartners.

•

De functie van een duidelijk kwaliteitskeurmerk vervullen voor
de aangesloten aanbieders.

•

Ontzorging bij een eventueel noodzakelijk vervolgtraject.

Wat betekent de NVvPG voor u
als organisatie?

Wat betekent de NVvPG voor
de branche?

•
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De NVvPG informeert leden over de ontwikkeling van wet- en
regelgeving aangaande preventief medisch onderzoek en welke

•
•
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De NVvPG stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de
effectiviteit van PMO.

kaders de nieuwe wet stelt aan aanbieders van preventief

•

De NVvPG ziet toe op de doorontwikkeling van de richtlijn PMO.

gezondheidsonderzoek.
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De NVvPG is de belangenbehartiger namens de gehele branche en

De NVvPG geeft haar leden inzicht in eventuele vergunnings-

houdt scherp toezicht op ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving

aanvragen omtrent de nieuwe Wet op het bevolkingsonderzoek.

en zorgt voor beïnvloeding waar nodig.

De NVvPG voorziet haar leden van objectieve (wetenschappelijke)

•

De NVvPG ziet toe op de kwaliteit in de branche en blijft dit

informatie omtrent preventief medisch onderzoek.

monitoren. Een keurmerk wordt ontwikkeld om de kwaliteit te

De NVvPG biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een

waarborgen.

collectief kwaliteitsmanagementsysteem om te voldoen aan de
wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

•

De NVvPG treedt op als woordvoerder namens de branche richting
de media en politiek.

Word nu lid!

Over de NVvPG

Onze branche staat de komende tijd voor grote uitdagingen.

De Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheids-

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het belangrijk om als

onderzoek is de branchevereniging voor aanbieders en uitvoerders

branche op te trekken en onze standpunten gezamenlijk duidelijk

van preventief gezondheidsonderzoek en vroegdiagnostiek. Wij

te maken.

behartigen de belangen van onze leden door het streven naar een
veilig en doelmatig aanbod van preventief gezondheidsonderzoek
en vroegdiagnostiek.

Word nu lid en praat mee over de toekomst van preventief medisch
onderzoek. Meer informatie of aanmelden? Stuur een e-mail naar
voorzitter@nvvpg.nl of kijk op nvvpg.nl.

