
Ede Steen, 12 april 2022

Over de kracht van samen

Van visie naar impact
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Een gezamenlijke visie
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De komende tien jaar zet de NVD in op

meer maatschappelijke waardering en 
herkenning van diëtetiek

efficiënte inzet van diëtetiek bij 
behandeling van medische 

aandoeningen

samenwerking met artsen, paramedici 
en de spelers binnen het sociaal domein 

is essentieel voor kwaliteit én 
effectiviteit
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NOVEL POINT OF VIEWDiëtetiek en diëtist in 2030
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Van visie naar impact

Van visie naar impact



Wat is reputatie? 
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Wat ze over je zeggen 
achter je rug om
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De optelsom van alle 
plussen en minnen die zich 
door de jaren heen in de 
hoofden van mensen 
hebben genesteld.



Imago gaat om de 
voorkeurspositie van 
een product of 
dienst bij een 

specifieke 
doelgroep
(brand management)    

Reputatie gaat over de 

verwachting van een brede 
waaier aan stakeholders
over een organisatie of 
beroepsgroep 
(corporate communicatie)



De rol van communicatie wordt veelal overschat 
en de rol van gedrag wordt veelal onderschat



De reputatie van de beroepsgroep 
is zo sterk als haar zwakste schakel 
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Samenwerken is het nieuwe concurreren: spreekbuizenSamenwerken is het nieuwe 
concurreren
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Hoe zien jullie de reputatie van de plastisch chirurg?
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Plastisch chirurgen onder 
vuur: cosmetiek versus 
reconstructie
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Op de bres voor opleidingsplekken

• De plastische chirurgie in Nederland kampt in 2009 met een 

slechte reputatie. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport besluit na een debat in de Tweede Kamer om geen 

‘botoxspuiters’ meer op te leiden. 

• Dat leidt tot halvering van opleidingsplaatsen, van 14 naar 7. 

• Terwijl het vak voor 85% bestaat uit medisch noodzakelijke/ 

reconstructieve chirurgie en voor 15% uit niet verzekerde zorg.

• Dit wordt door het bestuur van de Nederlandse Vereniging 

voor Plastisch Chirurgie (NVPC) gevoeld als ‘het einde van de 

beroepsgroep’: een dreigende crisis.

• Het vraagstuk van de NVPC: hoe versterken wij onze 

reputatie? 
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Wat zijn de beelden die stakeholders hebben van plastische chirurgie?
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Knelpunten: incidenten en ontbreken van balans in de beeldvorming

✓ legaalverminkt.nl
✓ medische missers 
✓ botox 
✓ Marijke Helwegen 
✓ borsten, buiken, billen 
✓ extreme make-over 
✓ privé klinieken 
✓ beautiful people

✓ reconstructieve chirurgie 
✓ zelfvertrouwen 
✓ acceptatie 
✓ borstreconstructie 
✓ hand- en polschirurgie 
✓ leed onzichtbaar maken 
✓ innovatief
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• Plastische chirurgie = cosmetische chirurgie

• Incidenten en misverstanden dominant

• Positieve aspecten van vakgebied blijven onderbelicht

• ‘Foute’ boegbeelden

• Beeldvorming in onbalans

• Publieksperspectief verstoort professioneel perspectief

• Plastische chirurgie = breed vakgebied

• Best practices dominant

• Plastische chirurgie maakt het leven draaglijk(er)

• Plastisch chirurgen als ambassadeur

• Regie op de eigen beeldvorming

• Professioneel perspectief = publieksperspectief

1. Een heldere eenduidige identiteit die gedragen wordt door alle NVPC-leden, inclusief 
gedragscode

2. Stakeholderdialoog met als boodschap: plastische chirurgie geen luxe, maar noodzaak

3. Themahuis met strategische gekozen thema’s en kernboodschappen om de positie in te kleuren.

4. Publiciteitsprogramma met goed getrainde en herkenbare boegbeelden

Van Naar

Daarvoor is nodig
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De aanpak: ontwikkel de agenda over de noodzaak van de plastische chirurgie
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‘Van luxe naar noodzaak’: het thought leadership van de plastisch chirurgen

✓ Plastisch chirurgen als boegbeelden in de kaartenbak van journalisten

✓ Gevonden worden op verschillende thema’s en onderwerpen, meer evenwicht in en verrijking van beeldvorming, serieuze 
aandacht voor reconstructieve kant. Reputatiestuurgroep (plastisch chirurgen als getrainde woordvoerders en 
ambassadeurs) komt ieder kwartaal bijeen om terug te blikken, de actualiteiten te bespreken en de media- en 
activiteitenkalender voor de komende tijd te bepalen

✓ Met eigen issues in de media en op de beeldvorming, via

▪ Een actueel netwerk met de relevante media

▪ Beperking van negatieve publiciteit

▪ Regie op communicatie bij negatieve issues

▪ Heldere kernboodschappen

▪ Ervaren woordvoerders

▪ ‘truth well told’

✓ Het aantal opleidingsplaatsen is verdubbeld, en stabiel gebleven. De NVPC slaagt erin de maatschappelijke waarde van 
plastische chirurgen zichtbaar te maken.

P
ra

kt
ijk

vo
o

rb
ee

ld



19

Hoe staan de diëtetiek en de diëtist er nu voor?
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Hoe krijgen jullie regie 
op jullie reputatie?
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Communicatie is van iedereen: de hele organisatie 

communiceert. Controle is een illusie



22

Impact maak je samen
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Verandering start van binnenuit
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Associatie Nederlandse Tandartsen: bepaal zelf jouw rol in de samenleving

De kwaliteit van de mondzorgP
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Van kramp naar kracht
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Medische hulpmiddelen onder vuur en steeds meer onderdeel van publieke debat•
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Het vraagstuk van Nefemed

1. Medische hulpmiddelen vormen een onmisbare schakel in onze gezondheidszorg. 

2. Bij Nefemed staan – samen met de keuzevrijheid van de patiënt – kwaliteit, beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van medische hulpmiddelen centraal.

3. Deze uitgangspunten en verworvenheden staan steeds meer onder druk. 

4. Door nieuwe aanbestedingen van zorgverzekeraars (o.a. VGZ en Menzis) dreigt een (nieuwe) prijzenslag, die 

alle betrokkenen in de sector raakt: van zorgprofessionals tot patiënten en van fabrikanten tot distributeurs.

5. Gevreesd wordt voor o.a.:

- een (verdere) verschraling van het aanbod

- focus op prijs in plaats van kwaliteit of de beste keuze voor de patiënt 

- verschuiving van regie/aantasting professionele autonomie zorgprofessionals

- beperking van de keuzevrijheid van patiënten.

6. Het cluster afvoerende continentiematerialen heeft de Reputatiegroep gevraagd mee te denken over hoe 

Nefemed/het cluster het beste een vuist kan maken tegen deze verdergaande bezuiniging op hulpmiddelen.
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Plan van aanpak – zet het thema centraal 

1. Bewustwording, bewijsvoering en beïnvloeding. Drie stappen om het thema kaalslag in de vergoeding voor 

hulpmiddelen te agenderen.

2. In feite is de groep patiënten die getroffen wordt nog veel groter: van hoortoestellen tot diabeteszorg, van 

continentie en wondverzorging tot stomazorg. 

3. Om het issue zowel op de publieke als politieke agenda te krijgen, roept Nefemed op tot actie via een 

brandbrief aan haar stakeholders:

1. Minister Bruins

2. Tweede kamer

3. Zorgverzekeraars

4. Medisch speciaalzaken

5. IGJ, NZA, Zorginstituut Nederland

6. Belangenverenigingen  

4. Het resultaat: sneller dan verwacht is Nefemed een serieuze gesprekspartner. Het gesprek gaat niet langer 

enkel om de kosten, maar om het belang en de waarde van keuzevrijheid voor de patiënt. 

P
ra

kt
ijk

vo
o

rb
ee

ld



29

NOVEL POINT OF VIEWDiëtetiek en diëtist in 2030
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Jij bent de visie, 
de ambitie en de 
toekomst van de 
diëtetiek
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder



32

Voor impact in de samenleving

Reputatiegroep
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Impact



e.steen@reputatiegroep.nl

Tel: 06 – 41 54 20 99 Twitter: @edesteen

Reputatiegroep: ontwikkeling sinds 2008

Partners voor perspectief

mailto:e.steen@reputatiegroep.nl

