Toetstabel | Constitutioneel Eczeem vj 2018
Operationalisatie

Aard van de wijziging

Criteria
Toetsingskader

Advies werkgroep

PFN

FMS

V&VN

ZN

NVZ

NFU

ZKN

Indicator 1, 2, 3, 5, 6, 7

Overweging ZiN

Criterium 1 t/m 5
Verplicht transparant
VMCE
Akkoord
Akkoord Akkoord Akkoord
Akkoord
Er is consensus in de werkgroep. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante
partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het
Zorginstituut het advies van de werkgroep over.

Advies ZiN

Verplicht transparant

-

Indicator 4
De kolom ’Op verzoek van Criterium 1/2/5
de patiënt’ is verwijderd.

Allergietesten

Criterium 3

Criterium 4

Overweging ZiN

Advies ZiN

Verplicht transparant

VMCE
Akkoord

De NVK heeft in eerste instantie
aangegeven niet akkoord te gaan
met indicator 4. Later geeft de
NVK aan zich te onthouden van
autorisatie voor de indicatorenset
Constitutioneel eczeem. Reden
hiervoor is dat de NVK niet vanaf
de start van het traject in de
werkgroep heeft deelgenomen.

Akkoord

Akkoord

Akkoord

-

De NVK vindt dat de set vooral
uit het perspectief van zorg voor
volwassenen is gemaakt. Zij
missen bijvoorbeeld een
opmerking over toegankelijkheid
van zorg voor ouders van (jonge)
kinderen met eczeem. In
patienteninformatie staat dat er
vaak een relatie is tussen allergie
en eczeem, dat is bij jonge
kinderen nu juist niet het geval.
Daarom suggereert de FMS om
deze indicatoren alleen voor de
zorg van volwassenen te doen of
althans een leeftijdsgrens van 18
jaar te laten hanteren.

Het commentaar van de NVK is
besproken in de werkgroep, daar
is voorgesteld om het mee te
nemen in de doorontwikkeling
omdat het verwerken in deze fase
van de vaststelling van de
indicatoren niet meer lukt. De
FMS geeft aan dat de NVK bij
haar standpunt blijft. De NVK
stelt voor om de indicator vrijwillig
te maken.
Er is consensus in de werkgroep. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante
partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). In de autorisatiefase geeft de NVK aan
indicator 4 niet te autoriseren. Het gaat hier om een bestaande indicator die tripartite is ontwikkeld. Zorginstituut vindt het belangrijk dat alle relevante partijen te betrekken in
de werkgroep. Er is voor partijen volopg gelegenheid geweest om tijdig te reageren. Betrek de NVK bij de doorontwikkeling van de set voor vj 2019. Conform het proces
neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over.
Verplicht transparant

