Beste NVA-leden,
Bij dezen willen wij u graag de uitkomsten van de NVA enquête aanbieden.
Het merendeel (73%) van de leden is tevreden m.b.t. wat de NVA aanbiedt en ruim 90 % vindt de
contributie in verhouding tot het aanbod.
Congres
Naar aanleiding van de vraag wat de leden als aanvulling willen dan kiest het merendeel voor meer
bijeenkomsten en meer scholing.
Echter bij de vraag hoe vaak de leden willen dat er een NVA congres georganiseerd wordt antwoordt
68 % met een frequentie van 1x per jaar.
37 % bezoekt het NVA congres jaarlijks en 47 % bezoekt het congres 1x per 2 jaar.
Qua invulling kiest 43 % voor een congres met parallelsessie, 33 % voor een algemeen congres met
verschillende thema’s en 24 % voor een specifiek congres.
Masterclass
Ook voor de masterclass kiest de meerderheid (70%) voor een frequentie van 1x per jaar.
40 % bezoekt echter zelden een masterclass.
Van de deelnemers van congressen en masterclasses is 97 % tevreden over deze activiteiten.
Adviezen die gegeven zijn en worden meegenomen voor de komende activiteiten zijn; sprekers met
kwalitatief goede boodschap/”grote namen”, ook andere gewrichten dan knie en schouder,
noviteiten en meer innovatie.
Wetenschap
Door het bestuur wordt 10% van het jaarlijkse inkomen gereserveerd voor wetenschap, 71 % vindt
dit goed. 22 % vindt dit te weinig.
Over betrokkenheid van bestuur en leden ten aanzien van NVA gesubsidieerd wetenschappelijk
onderzoek zijn de meningen verdeeld. 39 % vindt dat er meer betrokkenheid moet zijn, 25 vindt van
niet en 36 % heeft geen mening.
Naast wetenschap zorgt de wetenschappelijke commissie ook voor updates van de arthroscopische
literatuur middels 4Arthrocopie. De helft van de deelnemers vindt dat dit gedeeltelijk voorziet in de
behoefte, 41 % vindt dat dit de behoefte voorziet en 9 % vindt van niet.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen om een registratiesysteem op te zetten voor VKB-letsel bij
kinderen is de vraag gesteld aan de leden hoe zij tegenover een registratiesysteem voor
arthroscopische ingrepen staan.
68 % van de deelnemers staat hier positief tegenover, 22 % gedeeltelijk en 10 % niet.

Aanvullende opmerkingen zijn; alleen voor wetenschappelijke doeleinden, aansluiting met andere
landen, zoveelste registratiesysteem, niet alleen kinder-VKB’s.
Onderwijs
Beginnerscursus, scopie I wordt door 83 % als nuttig gezien.
Scopiecursus II en III wordt nu op 1 dag gehouden, 72 % vindt dit een goed concept en 22 % is
voorstander om dit te splitsen.
Opmerkingen die gegeven worden hebben vooral betrekking tot mogelijkheid om ook andere
gewrichten te betrekken bij de cursussen.
Scopiecursus IV en V zijn de advanced cursussen en worden gehouden in Rotterdam in
samenwerking met de hoofdsponsors.
Van de deelnemers antwoordde 66 % de cursus graag op een dergelijke locatie in Nederland te
volgen. 21 % gaat net zo graag met de firma mee naar een skillslab.
Het merendeel van de deelnemers (74 %) wenst tot voorzetting van deze cursussen in de huidige
vorm, 17 % ziet graag een samenvoeging met de Advanced Arthroscopy Utrecht Course.
Fellows
Op het verzoek om fellows te ontvangen in de eigen kliniek antwoordde 58 % positief.
53 % van de ondervraagden heeft nooit op een fellowship gesolliciteerd waarvan de meerderheid
(46%) niet omdat deze geen interesse erin heeft.
Andere redenen zijn; 26 % de duur (een week is te lang), 26 % voorwaarden voor deelname zijn niet
duidelijk en 10% weet niet van het bestaan af.
Op dit moment zijn er 3 fellowships, een NL, een Duits en een UK. 64 % vindt dit voldoende, 36 %
heeft behoefte aan meer fellowships.
Informatievoorziening en Communicatie
86 % van de deelnemers ontvangt informatie van de NVA graag via de mail, 6 % via de post en 8 % via
social media.
Daarnaast valt er informatie terug te vinden op de website. Van de deelnemers bezoekt 83 % de
website enkele keren per jaar, 14 % 1x per maand en 3 % 1x per week.
Om de website aantrekkelijker te maken geeft de meerderheid aan dit te realiseren door informatie
over komende activiteiten (39%) en aanbieden van abstracts van congressen (33%).
Verdere suggestie; forum voor casuïstiek.
Hier zullen we het komende jaar in samenwerking met de wetenschappelijke commissie naar kijken
of en hoe we dit kunnen invullen.

70 % wilt actief bijdragen middels bestuursfunctie, commissielid, instructeur en/of spreker bij
masterclass/congres.
Wij zullen met het bestuur en de verschillende commissies de uitslagen van de enquête meenemen
en verwerken in onze activiteiten en hopen op deze manier de leden te kunnen voorzien in een
interessant aanbod van congressen, cursussen en wetenschap.

