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Informatie patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling
Tips en aandachtspunten met betrekking tot patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van een richtlijn.
Wat is een richtlijn?

Hoe wordt een richtlijn ontwikkeld?

Een richtlijn is een vorm van een
kwaliteitsstandaard. In een richtlijn staat beschreven
wat goede zorg is. Het kan gaan over de inhoud van
de zorg - bijvoorbeeld de behandeling of het medisch
onderzoek. Maar het kan ook gaan over de manier
waarop die zorg is geregeld, bijvoorbeeld wie de zorg
coördineert, of wanneer wordt doorverwezen naar
een andere behandelaar. Een richtlijn bestaat dan
ook uit verschillende hoofdstukken of modules. Een
richtlijn is vooral bedoeld voor zorgverleners en is
een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de
praktijk. Op basis van de richtlijn wordt voor de
zorggebruikers patiënteninformatie gemaakt.
Zorgverzekeraars kunnen een richtlijn gebruiken om
zorg in te kopen en te toetsen.

Bij de ontwikkeling of herziening van een richtlijn worden vaste
stappen gevolgd. Door patiëntenorganisaties is een tool gemaakt
waarin deze stappen staan uitgelegd. Ook biedt de tool tips en
inzichten om het patiëntenperspectief in te brengen bij de
ontwikkeling of herziening van een richtlijn.
De tool vindt u hier: http://toolkidz.patientenfederatie.nl/

Waarom patiëntenparticipatie?
Het is belangrijk dat het patiëntenperspectief
ingebracht wordt bij een richtlijn, zodat deze beter
aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten
en de praktijk.

Rol van Patiëntenfederatie Nederland
De Patiëntenfederatie laat alle richtlijnen waarvoor een patiëntenorganisatie
beschikbaar is over aan de desbetreffende patiëntenorganisatie. Daarom
stemt de Patiëntenfederatie aan het begin van een richtlijntraject de wijze
van participatie af met de patiëntenorganisatie. Aan het einde van het
richtlijntraject wordt aan de patiëntenorganisatie en Patiëntenfederatie om
goedkeuring van de richtlijn gevraagd. Het patiëntenperspectief moet
zodanig in een richtlijn ingebed zijn, dat het goedkeuren van een
kwaliteitsstandaard door de Patiëntenfederatie voor opname in het Register
van het Zorginstituut een logische uitkomst is.
De Patiëntenfederatie kan u ondersteunen bij:
de vraag hoe u het patiëntenperspectief goed kunt vormgeven in een traject;
problemen m.b.t. patiëntenparticipatie bij de kwaliteitsstandaard;
de ontwikkeling van patiënteninformatie op basis van de kwaliteitsstandaard;
het ontwikkelen van andere producten, afgeleid van de kwaliteitsstandaard,
die relevant zijn voor patiënten.

Contact met de Patiëntenfederatie? Stuur een e-mail naar: kwaliteit@patiëntenfederatie.nl.
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Hoe kan een patiëntenorganisatie/patiëntenvertegenwoordiger
bijdragen?
Wilt u meewerken aan de ontwikkeling of herziening van een richtlijn? Een
patiëntenorganisatie kan kiezen voor verschillende varianten van deelname
en kan een patiëntenvertegenwoordiger afvaardigen. Een
patiëntenvertegenwoordiger kan een bureaumedewerker of een
ervaringsdeskundige zijn.
Varianten:
• Werkgroeplid: U vormt samen met artsen en andere betrokkenen de
richtlijnwerkgroep. Dit betekent dat u in een periode van ongeveer 2 jaar
ongeveer 5-8 vergaderingen bijwoont van gemiddeld 2 uur. In de
vergadering wordt gediscussieerd over de inhoud van de richtlijn en
worden taken verdeeld. Indien van toepassing werkt u mee aan de
ontwikkeling van bij de richtlijn behorende producten, zoals
patiënteninformatie.. Extra vergaderingen kunnen hier onderdeel van
zijn.
• Klankbordgroeplid: Bij sommige richtlijnen wordt een klankbordgroep
gevormd. De klankbordgroep komt een paar keer bijeen om een advies te
geven over de conceptrichtlijn.
• Meeleesrol: U leest tijdens de richtlijnontwikkeling mee met specifieke
hoofdstukken die belangrijk zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld het
hoofdstuk ‘organisatie van zorg’. U kunt er ook voor kiezen om alleen
inbreng te leveren bij de knelpuntenfase in het begin van het
richtlijnentraject en/of de commentaarfase aan het einde van het
richtlijnentraject.
Soms kan een andere variant of een combinatie van bovenstaande varianten wenselijk zijn.
Overleg hierover met de adviseur die de richtlijnontwikkeling begeleidt. Ook kan
Patiëntenfederatie Nederland met u meedenken hierover.

Wat wordt er van een
patiëntenvertegenwoordiger in de werkgroep
verwacht?
U bent dè persoon om de patiënten mening in te
brengen en aan te geven wat belangrijk is voor
patiënten. U beoordeelt de conceptteksten en toetst
continu of het perspectief van de patiënt is geborgd. Het
bestuderen van wetenschappelijke literatuur of het
schrijven van teksten voor de kwaliteitsstandaard is over
het algemeen niet de taak van de
patiëntenvertegenwoordiger. Zorg dat u de rollen goed
bespreekt en bij voorkeur vastlegt.

Hoe kom ik tot een gezamenlijke mening van
patiënten?
Als patiëntvertegenwoordiger spreekt u namens een
groep patiënten. Het is belangrijk dat u weet wat er
speelt binnen de patiëntengroep en dit inbrengt tijdens
de richtlijnontwikkeling. Om dit te achterhalen kan een
achterbanraadpleging nodig zijn. U kunt bijvoorbeeld
een vragenlijst uitzetten bij leden van de
patiëntenorganisatie. Of een groepsgesprek
organiseren. In de Tool: Kwaliteitsstandaard
ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief leest u meer
over hoe u komt tot een ervaringsdeskundige
patiëntenmening. De Patiëntenfederatie kan u hierbij
ondersteunen.

Contact met de Patiëntenfederatie? Stuur een e-mail naar: kwaliteit@patiëntenfederatie.nl.
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Patiënteninformatie
Bij een richtlijn hoort patiënteninformatie. Richtlijnen zijn
geschreven voor zorgverleners. Met behulp van patiënteninformatie
worden de belangrijkste punten uit de richtlijn vertaald voor
patiënten. Zodat zij weten welke zorg zij op basis van de richtlijn
mogen verwachten. Als patiëntvertegenwoordiger is het belangrijk
dat u ervoor zorgt dat er van tevoren duidelijke afspraken zijn
gemaakt met de richtlijnontwikkelaar over de ontwikkeling van
patiënteninformatie. Het is van belang dat patiëntenorganisaties
hierbij betrokken zijn en dat er dus voldoende tijd en geld in de
begroting van de richtlijn is opgenomen. Neem eventueel contact op
met de Patiëntenfederatie over de laatste stand van zaken voor de
ontwikkeling van patiënteninformatie. Een handleiding hiervoor is in
ontwikkeling.

Afspraken Federatie Medisch Specialisten en
Patiëntenfederatie
In oktober 2015 zijn er formele afspraken gemaakt tussen
de Federatie van Medisch Specialisten en
Patiëntenfederatie Nederland over het borgen van het
patiëntenperspectief in richtlijnen door onder andere
tijdige betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij nieuw
te starten richtlijntrajecten. Hier vindt u deze afspraken.

Vergoeding voor uw bijdrage aan een
richtlijntraject
Voor leden van de werkgroep van een richtlijn zijn
vacatiegelden beschikbaar. Dit betekent dat u een
vergoeding krijgt voor de aanwezigheid bij de
bijeenkomst(en). Vraag na, indien u dit wenst, bij de
adviseur die de richtlijnontwikkeling begeleidt of reiskosten
ook vergoed worden. Voor overige uren buiten de
bijeenkomsten om, bijvoorbeeld voorbereidingstijd of het
leveren van commentaar, is (meestal) geen vergoeding
beschikbaar. In principe is in de begroting voor een richtlijn
budget opgenomen voor een achterbanraadpleging.
Wanneer dit niet het geval is of wanneer dit onvoldoende is
of u andere werkzaamheden vergoed wil krijgen, kunt u
een projectplan indienen bij KIDZ (deze afspraak geldt in
ieder geval t/m 2018). De KIDZ stuurgroep beoordeelt of
uw werkzaamheden gefinancierd kunnen worden met
KIDZ-gelden. Vraag het format voor het indienen van een
projectplan op via kwaliteit@patientenfederatie.nl. Ook
voor vragen hierover kunt u bij de Patiëntenfederatie
terecht. Meer informatie over KIDZ vindt hier.

Cursus: PGOsupport biedt verschillende cursussen met
betrekking tot richtlijnontwikkeling en
patiëntenparticipatie daarbij. Klik hier voor een
overzicht.

Contact met de Patiëntenfederatie? Stuur een e-mail naar: kwaliteit@patiëntenfederatie.nl.

