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Onderhoudsplan 
 
KPR Overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak en 
bovenkaak. 
 
In dit document komen per fase in de cyclus  (voorbereiden - ontwikkelen – publiceren – gebruiken -
herzien) onderhoudsaspecten aan de orde.  
 
Herzieningsdatum 
De (beoordeling voor) een eventuele herziening door het KIMO-bestuur staat gepland voor april 
2023.  
 
Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase wordt door het KIMO-bestuur op basis van een meerjarenagenda en -
planning een onderwerp vastgesteld dat zal worden uitgewerkt tot een richtlijn. De directeur van het 
bureau organiseert met een aantal leden de Richtlijn Advies Commissie (RAC) en de beoogde 
voorzitter en secretaris van de Richtlijn Ontwikkel Commissie ROC) in een zogenaamde 
voorbereidingscommissie een Invitational Conference (IVC) waar met het veld en relevante 
stakeholders knelpunten worden verzameld en geprioriteerd. Een aantal van deze knelpunten zal 
worden uitgewerkt tot uitgangsvragen (PICO’s) in een werkdocument. Het overzicht van alle 
(overblijvende) knelpunten wordt door de directeur van het KIMO in samenspraak met de secretaris 
gearchiveerd op fileserver van het KIMO en opnieuw worden beoordeeld op bruikbaarheid als 
eventueel in de toekomst (een beoordeling tot) herziening plaats zal vinden. 
 
Ontwikkelfase 
Gedurende de ontwikkelfase kan het voorkomen dat bepaalde zaken of nieuwe wensen niet kunnen 
worden meegenomen in de ontwikkeling van de richtlijn. Dat kan ook gelden voor zaken die in de 
commentaarfase worden genoemd en voor dat moment niet opportuun zijn om te verwerken. Dit zal 
in samenspraak met de secretaris van de ROC door het bureau worden gearchiveerd op de fileserver 
van het KIMO en opnieuw worden beoordeeld op bruikbaarheid als eventueel in de toekomst (een 
beoordeling tot) herziening plaats zal vinden. 
 
Publicatie 
Richtlijnen die formeel zijn gepubliceerd op de KIMO-website worden in de tussentijd inhoudelijk 
principieel niet gewijzigd tenzij daar zwaarwegende noodzaak voor is en dan altijd minimaal met 
instemming van het KIMO-bestuur en afhankelijk van de impact van de wijziging aangevuld met de 
instemming van de raad van toezicht van het KIMO en de ledenraad van de KNMT. Dit alles onder 
regie van het bureau.   
 
Gebruiksfase 
Gedurende de gebruiksfase kan het voorkomen dat (het toepassen van) de richtlijn tot vragen leidt. 
Tussentijdse vragen worden door het KIMO altijd formeel beantwoord door de voorzitter en de 
secretaris van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) en afgehandeld het bureau. In dat geval wordt 
dit per mail (info@kimo.nl) verzameld en gearchiveerd op de fileserver van het KIMO en opnieuw 
beoordeeld op bruikbaarheid als eventueel in de toekomst (een beoordeling tot) herziening plaats 
zal vinden. De directeur van het KIMO is hiervoor eindverantwoordelijk.  
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Herzieningsfase  
Op het moment dat de geplande datum voor een herziening in aantocht is, zal op het verzoek van 
het bestuur door de directeur van het KIMO in samenspraak met de Richtlijn Advies Commissie (RAC) 
en mogelijk met enkele afgevaardigden van de voormalige ROC de richtlijn worden getoetst op 
bruikbaarheid en zal worden onderzocht of er sprake is van nieuwe knelpunten die het waard zijn om 
toegevoegd te worden aan de richtlijn. Deze toetsingsprocedure moet op het moment vaan schrijven 
van dit onderhoudsplan nog worden ontwikkeld. De inventarisatie van eventuele nieuwe knelpunten 
kan plaatsvinden door middel van een zogenaamde Invitational Conference (IVC) waarbij zoveel 
mogelijk relevante partijen uit het veld worden uitgenodigd nieuwe knelpunten te delen. In deze 
stap zal ook alle eerder bewaarde informatie uit de eerdere ontwikkelfase en de feedback uit de 
gebruiksfase worden meegenomen.  
 


