
SYMPOSIA
Tweemaal per jaar organiseert 
NVTAG een symposium dat 
aansluit op de actualiteit en/of 
methodologische onderwerpen 
behandelt. Voorbeelden van eer-
dere symposia zijn:
• HTA methodologie;
• Value Based Health Care en 
kosteneffectiviteit;
• Geen kwaliteitsverbetering zon-
der registraties.

CURSUSSEN
Periodiek organiseert NVTAG aan 
HTA gerelateerde cursussen. 
Voorbeelden van eerdere cursus-
sen zijn:
• Keuze experimenten;
• Budget Impact Analyse;
• Onzekerheidsanalyse; 
• HTA en Real World Data.

NIEUWSBRIEF
Vier keer per jaar ontvangen 
leden een nieuwsbrief met aan-
kondigingen en verslagen van 
NVTAG-evenementen, andere 
interessante bijeenkomsten en 
recente promoties.

JONG-NVTAG
Jong-NVTAG is een sub-vereni-
ging, speciaal voor de jongere 
leden van de NVTAG (tot 35 
jaar). Binnen Jong-NVTAG kun-
nen leden elkaar ontmoeten, 

WAT IS HTA?
Health Technology Assess-
ment (HTA) is een multidisci-
plinaire vorm van beleidsana-
lyse die de medische, sociale, 
organisatorische, ethische 
en economische implicaties 
bestudeert van ontwikkeling, 
verspreiding en gebruik van 
medische technologie.
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WAT IS NVTAG?
De Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in 
de Gezondheidszorg (NVTAG) is sinds 1995 het platform voor 
iedereen met interesse in de evaluatie van technologie in de 
gezondheidszorg (HTA).

NVTAG stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van 
valueren van medische, maatschappelijke en economische 
gevolgen door het gebruik van technologieën in de gezond-
heidszorg. Evaluaties van technologieën over het gehele 
zorgcontinuüm bevorderen het optimaal toepassen van deze 
technologieën in de praktijk. De vereniging draagt bij aan de 
kwaliteit en de implementatie van dit soort evaluaties.

NVTAG realiseert haar doelstelling door middel van:
• (Wetenschappelijke) Symposia;
• Cursussen;
• NVTAG-nieuwsbrief;
• De NVTAG-prijs.

hun kennis rondom HTA ver-
breden, aandacht besteden aan 
carrière-vraagstukken en meer te 
weten komen over beleidsvraag-
stukken in de zorg. 

ONZE LEDEN
Onder de paraplu van de NVTAG 
kunnen velen terecht. NVTAG 
vormt een discussieplatform voor 
iedereen met interesse in HTA, 
ongeacht opleiding en belang. 
Leden komen vanuit: 
• Academie;
• Overheid;
• Consultancy;
• (Farmaceutisch) Bedrijfsleven.

NVTAG-PRIJS
Elk jaar organiseert de NVTAG 
een competitie voor de NVTAG-
prijs (ook wel bekend als de 
MTA-prijs). De winnaar heeft in 
het voorgaande jaar onderzoek 
gepubliceerd in een internatio-
naal vaktijdschrift dat op origine-
le wijze bijdraagt aan de verdere 
ontwikkeling van onderzoeksme-
thoden in de MTA. 

LID WORDEN?
Voordelen van lidmaatschap zijn:
• Toegang tot symposia en cur-
sussen; 
• Toegang tot Jong-NVTAG (tot 
35 jaar);
• Op de hoogte blijven via de

CONTRIBUTIE
De jaarlijkse contributie be-
draagt €50 voor een individueel 
lid (€ 20 voor studenten, AI-
O’s en OIO’s). Voor collectieve 
leden: € 200, plus € 20 per 
persoon.

Kijk voor meer informatie en 
aanmelding voor het lidmaat-
schap op onze site: www.nvtag.
nl/lidmaatschap

NVTAG-nieuwsbrief;
• Breed netwerk binnen de HTA 
in Nederland;
• Aangesloten zijn op de HTA 
actualiteiten.

JONG-NVTAG
Jong-NVTAG is een subvereni-
ging, speciaal voor de jongere 
leden van de NVTAG (tot 35 
jaar). Met eigen thema’s die re-
levant én interessant zijn voor 
deze doelgroep. Binnen Jong-
NVTAG kunnen leden elkaar 
ontmoeten, hun kennis rondom 
HTA verbreden, aandacht beste-
den aan carrière-vraagstukken 
en meer te weten komen over 
beleidsvraagstukken in de zorg.

ONZE LEDEN
Bij de jongere subvereniging 
van NVTAG kunnen velen te-
recht. NVTAG vormt een discus-
sieplatform voor iedereen met 
interesse in HTA, ongeacht

belang. Leden komen vanuit: 
• Academie;
• Overheid;
• Bedrijfsleven, zoals consultan-
cy bureaus en farmaceutische 
bedrijven.

LID WORDEN?
Voordelen van lidmaatschap zijn:
• Toegang tot symposia en cur-
sussen;
• Op de hoogte blijven via de 
NVTAG-nieuwsbrief;
• Breed netwerk binnen de HTA 
in Nederland;
• Aangesloten zijn op de HTA 
actualiteiten.
Meld je aan via: www.nvtag.nl/
lidmaatschap

JONG-NVTAG


