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Geachte heer Moerkamp,
Middels deze brief dragen wij de medisch specialistische richtlijnen die zijn opgenomen in de
Richtlijnendatabase van de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten
(ontwikkeld door Kennisinstituut Medisch Specialisten en het Integraal Kankercentrum
Nederland) voor opname in het Register van het Zorginstituut Nederland voor.
De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie en Orde van Medisch Specialisten hebben
samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ca. 300 geselecteerde bestaande medisch
specialistische richtlijnen die al opgenomen zijn- of op korte termijn (in 2015) zullen worden
opgenomen in de Richtlijnendatabase. Ook Zorgverzekeraars Nederland is betrokken bij de
totstandkoming van deze samenwerkingsafspraken. Aan de opname in het Register wordt een
‘doorontwikkelingsagenda’ gekoppeld om de richtlijnen aan het wettelijke Toetsingskader voor
opname in het Register te laten voldoen. Voor deze doorontwikkelingsagenda maken wij
onderstaande samenwerkingsafspraken. Bij herzieningen van richtlijnen uit de
Richtlijnendatabase en bij ontwikkeltrajecten van nieuwe richtlijnen van de wetenschappelijke
verenigingen volgen wij deze samenwerkingsafspraken.
Samenwerkingsafspraken Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en Orde van
Medisch Specialisten (OMS):



Per 1 januari 2015 dragen we de richtlijnen die op dat moment in de richtlijnendatabase
zijn opgenomen voor opname in het Register voor (zie bijlage voor een overzicht van de
betreffende richtlijnen).
Vervolgens bespreken wij halfjaarlijks (in juli en in december) de volgende (bulk van)
richtlijnen die voor het Register zullen worden voorgedragen. In 2015 dragen wij in ieder
geval de richtlijnen die dat jaar in de Richtlijnendatabase worden bijgeschreven voor
opname in het Register voor.
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NPCF wordt bij aanvang van herzieningen van richtlijnen uit de Richtlijnendatabase en bij
nieuwe ontwikkeltrajecten betrokken. Hiertoe stuurt de initiatiefnemende
wetenschappelijke vereniging aan NPCF een uitnodiging.
NPCF maakt vervolgens een inschatting van welke patiëntenorganisaties bij het
ontwikkeltraject betrokken moeten worden en brengen deze patiëntenorganisaties met
de initiatiefnemers van de herziening/ontwikkeling van de richtlijn in contact.
NPCF krijgt na afloop van het ontwikkeltraject van elke richtlijn een terugkoppeling van het
verloop van het proces van samenwerking met de betrokken
patiëntenvertegenwoordiging.
OMS en NPCF werken gezamenlijk aan het realiseren van patiënteninformatie. OMS en
NPCF selecteren daartoe samen de richtlijnen uit de richtlijnendatabase waarvoor
patiënteninformatie nodig is. Waar deze nog niet beschikbaar is wordt gewerkt aan het
beschikbaar maken. Voor 2014 ondersteunt het Kwaliteitsinstituut hierin.

Wij zien uit naar een goede samenwerking tussen Orde van Medisch Specialisten, Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie en Zorgverzekeraars Nederland.
Hoogachtend,
Namens de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie

Namens de Orde van Medisch Specialisten

mw. W. Wind
Directeur-bestuurder van de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie

dr. M.C.G. Daniëls
Voorzitter Raad Kwaliteit van de
Orde van Medisch Specialisten

c.c. Zorgverzekeraars Nederland, de heer A. Versteegde
Bijlage: Overzicht van richtlijnen die per 1 januari 2015 in de database worden opgenomen

