
DRIE VRAGEN AAN...  

DE MEDISCH SPECIALIST  JUNI 201830

de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Alexander de Mol  
van Otterloo
Als het gaat om opleiding, kwaliteit, wetenschap en beroeps belangen 
trekken de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen 
gezamenlijk op binnen de Federatie. Hoe geven nieuwe bestuurs-
voorzitters invulling aan die rol? Alexander de Mol van Otterloo werkt 
als chirurg bij het Haaglanden Medisch Centrum en is sinds november 
2017 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.
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2 Welke kennis kan de vereniging delen met 
de Federatie en andere verenigingen?
‘De NVvH is al in 2010 begonnen met een 
integraal kwaliteitsbeleid met onder andere 
normering van instituten, certificering van 
(gespecialiseerde) chirurgen, klinische 
registraties en het delen van spiegelinformatie 
(DICA). Dit heeft geleid tot betere kwaliteit en 
uitkomsten van zorg. Zo is de mortaliteit na 
operaties in verband met dikke darmkanker 
gehalveerd. Verder werken we hard aan 
het verminderen van administratielast, 
bijvoorbeeld door gestandaardiseerde 
operatieverslaglegging.’

Zijn er projecten waarin het samen 
optrekken al tot uiting komt? 
‘Jazeker. Een mooi en recent voorbeeld is 
de voortrekkersrol van de Federatie bij het 
project (Ont)Regel de Zorg. Onder de vlag van 
de Federatie werken alle wetenschappelijke 
verenigingen samen om concrete stappen te 
zetten de administratiedruk voor de medisch 
specialist te verminderen. 
Met andere wetenschappelijke verenigingen 
zou ik willen werken aan een gezamenlijke 
visie op het tegengaan van de fragmentatie 
van zorg door verregaande subspecialisatie. 
Zo zouden bijvoorbeeld de poortspecialismen 
chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie, 
kindergeneeskunde, gynaecologie en neurologie 
van elkaar kunnen leren hoe ze verdere 
fragmentatie van kennis en kunde proberen  
aan te pakken.’ NQ

1Op welke terreinen trekken de 
chirurgen samen op met de Federatie? 
Wat levert dat op?  
‘Door samen op te trekken kun je een 
zekere invloed uitoefenen op bepaalde 
processen, zoals bij het Hoofdlijnenakkoord 
of – meer recent – naar stichting BOLS, 
die verdelingsvoorstellen maakt voor de 
instroom van aios. Er dreigt namelijk een 
voor ons niet goed te begrijpen wijziging 
in de toewijzing van aios. De Federatie 
helpt de bezorgde wetenschappelijke 
verenigingen bij het waarborgen van een 
toekomstbestendige kwaliteit van onze 
opleiding en opleidingsinstituten.’ 

Feiten & Cijfers

Naam: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Bestaat sinds: 1902
Aantal leden: 2.000   
Subverenigingen: 7, voor chirurgische oncologie 
(NVCO), gastro-intestinale chirurgie (NVGIC), 
kinderchirurgie (NVKC), longchirurgie (NVvL), 
traumachirurgie (NVT), vaatchirurgie (NVvV) en 
assistenten geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH).
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