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Definitie richtlijn

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit

van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek 

en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met 

expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers (Richtlijn voor 

richtlijnen, 2011).



Algemene uitgangspunten

• Patiënt staat centraal    

• Primair gericht op klinisch gebruik   
(de spreekkamer)               

• Onafhankelijke ontwikkeling!       
(geen bemoeienis industrie, overheid, 
zorgverzekeraar) 



Status richtlijn

De richtlijn is de ‘gouden standaard’, de veldnorm, maar

• De zorgprofessional is verantwoordelijk om te beslissen of bij de 
patiënt de richtlijn gevolgd moet worden, of juist niet 

• Afwijken mag dus en is soms zelf geïndiceerd, maar moet 
beargumenteerd en gedocumenteerd worden!



Status richtlijn

IGJ

Houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg
• IGJ kan de richtlijn als instrument gebruiken; er op handhaven
• Indien zorgprofessional zich niet houdt aan de richtlijn, kan de IGJ 

een tuchtklacht indienen bij het tuchtcollege

Tuchtrechter:
• Is de beroepsbeoefenaar bij het handelen gebleven binnen de 

grenzen van redelijk bekwame beroepsuitoefening?
• Hoe concreter en dwingender een richtlijn, hoe zwaarder de 

bewijslast die rust op de zorgverlener op het moment dat wordt 
afgeweken van de richtlijn



Het ontwikkelproces



Waarom aandacht voor belangen?



Welke type belangen zijn er?

Directe financiële belangen

• Directe betalingen voor aanwezigheid, bijdragen, werkzaamheden

• Aandelen

Indirecte belangen

• Academische bevordering

• Klinische inkomstenstromen

• Reputatie

• Wetenschappelijk belang



Wat te doen bij belangen? 

• Geen relevante belangen: geen actie.

• Bij relevante (in)directe belangen: partiële exclusie:
• Geen participatie als trekker voor een bepaald onderwerp
• Exclusie participatie bij opstellen aanbevelingen voor een bepaald onderwerp 

• Exclusie deelname werkgroep, voornamelijk bij de situatie dat een 
werkgroeplid maar voor minder dan 50% input kan leveren.

• Voorzitter mag geen belangen hebben



Voorbereidingsfase

Afbakening van het onderwerp

Knelpuntenanalyse



Afbakening onderwerp

• Patiëntenpopulatie:
• Aandoening/klachten/stadium
• Leeftijdscriteria

• Klinisch probleem

• Scope
• Preventie/diagnose/therapie/nazorg
• Zorgproces 

• Doelgroep 
• Professional (1e/2e lijn)  

• Multi-/ monodisciplinair



Patiëntenparticipatie

“Inzetten van kennis en ervaringsdeskundigheid van patiënten bij het vaststellen 
en verbeteren van de kwaliteit van zorg” 
Doel:

• Verbeteren kwaliteit richtlijn
• Samen beslissen
• De juiste uitkomstmaten
• Organisatie van zorg
• Blootleggen van nieuwe onderzoeksvragen



Participatiemethoden

Bron: www.patientenfederatie.nl



Knelpuntenanalyse

• Focus

• Gerichte aanbevelingen

• Aansluiten van de toekomstige richtlijn bij de dagelijkse praktijk

• Inbreng vanuit het veld (draagvlak)
• Beoogde gebruikers; multi- of monodisciplinair; aanpalende disciplines
• Experts op het onderwerp
• Patiënten
• Zorgverzekeraars, inspectie, beleidsmakers
• Industrie

• Doel: gerichte vragen waar de richtlijn antwoord op moet geven



Knelpunt – uitgangsvraag - zoekvraag

Knelpunt: welk probleem speelt er? 

onderwerp van de module

Uitgangsvraag: wat moeten we doen?

aanbeveling is antwoord        

Literatuur zoekvraag: wat zegt het wetenschappelijk bewijs?

systematisch literatuuronderzoek

conclusie is antwoord



PICO format

Stap 1: formuleren uitgangsvraag

Stap 2: vertalen uitgangsvraag naar zoekvraag = 

vraagstelling voor systematische review                  PICO

P: Patiënten 

I: Interventie / indextest; aanwezigheid risico-/progn. factoren

C: Controle / vergelijkende test; afwezigheid risico-/progn. factoren

O: Outcome: welke uitkomstmaten zijn cruciaal, belangrijk en niet 
belangrijk?

Wat is een klinisch relevant verschil? 



Zoeken op basis van de PICO?

Bij zoeken worden niet altijd 
alle onderdelen van de 
PICO gebruikt (vaak de P 
en de I)
maar wel bij het selecteren 
van de literatuur 

Daarnaast belangrijk:
- Sleutelartikelen
- Zoektermen
- Filters



Systematisch selecteren van literatuur

Selectiecriteria
- Gerelateerd aan alle onderdelen van de PICO
- Onderzoeksdesign (voorbeeld RCT)
- Origineel onderzoek

Selectie bij voorkeur door twee reviewers onafhankelijk van 
elkaar

Controle referentielijsten



Graderen van evidence volgens GRADE

Engels: quality of the body of evidence

Zegt iets over de mate van vertrouwen (de zekerheid) in de schatting

van het effect (robuustheid van onderzoeksresultaten).

Hoe hoger de bewijskracht, hoe meer vertrouwen (zekerheid) dat het 
geschatte effect ook het werkelijke effect is.

In de context van richtlijnen zegt de bewijskracht iets over het vertrouwen 
(de zekerheid) dat het geschatte effect ook een klinisch (patiënt) relevant 
effect is. 



Niveaus bewijskracht

• Hoog: het is zeer onwaarschijnlijk dat de conclusie verandert als er 
verder onderzoek wordt gedaan

• Redelijk: het is mogelijk dat de conclusie verandert als er verder 
onderzoek wordt gedaan

• Laag: het is waarschijnlijk dat de conclusie verandert als er verder 
onderzoek wordt gedaan

• Zeer laag: de conclusie is zeer onzeker

Bewijskracht wordt bepaald per uitkomstmaat!



Niveau bewijskracht hangt af van

Beperkingen in studieopzet of –uitvoering (risk of bias)

Randomisatie, blindering, analyse, rapportage, …

Inconsistentie

Onverklaarbare verschillen in effectgrootte en richting

Indirectheid

Bewijs gebaseerd op andere vergelijking bijv patiëntengroep

Imprecisie

Brede betrouwbaarheidsintervallen

Publicatiebias

Niet altijd makkelijk te achterhalen



Formulering conclusie

Very low 
GRADE

The evidence is very uncertain about the effectiveness of surgery
within 24h after trauma when compared to surgery between 24-72h 
after trauma on mortality in patënts with traumatic spinal cord injury.

References: (Bourassa-Moreau, 2013; Sohail umerani, 2013; 
Rahimi-Movaghar, 2014; Fehlings, 2012)

Voorbeeld



Overwegingen: evidence to decision

Overwegingen – van bewijs naar aanbeveling (Kennisinstituut)

5 aspecten: 
1. Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van het bewijs
2. Waarden en voorkeuren van patiënten 
3. Kosten (middelenbeslag)
4. Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
5. Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en 

tegen



Overwegingen: evidence to decision

Overwegingen – van bewijs naar aanbeveling (Kennisinstituut)

Soms is er weinig bewijs:
Bijvoorbeeld

geen goede wetenschappelijke studies: kennislacunes
organisatie van zorg-vragen

Dan (no) evidence to decision extra belangrijk: basis voor de 
aanbevelingen



Eisen aan aanbevelingen

De aanbeveling beantwoordt de uitgangsvraag, is gebaseerd op zowel conclusies uit 
de literatuur (‘evidence’) als aanvullende overwegingen, en is in de praktijk 
implementeerbaar.

• Qua inhoud: - Relevant
- Praktisch (houvast in dagelijkse praktijk)

• Qua formulering: - Eenvoudig (ongecompliceerd en bondig)
- Duidelijk (actiegericht en doeltreffend geschreven)

 Prescriptief (actief formuleren): met werkwoord beginnen

Hoe specifieker een aanbeveling is geformuleerd, hoe groter de kans dat deze wordt 
opgevolgd.



Sterkte van aanbevelingen (sterk / zwak)

• Sterke aanbeveling
als er hoge zekerheid is dat de balans tussen gewenste en ongewenste effecten uitvalt 
in het voordeel van de gewenste effecten.

• Zwakke (conditionele) aanbeveling
• als de balans niet duidelijk uitvalt in het voordeel of nadeel van de interventie of;
• als de zekerheid in de onderliggende evidence laag is of;
• als er onzekerheid is over, of grote variatie in, de waarden en voorkeuren van patiënten 

of;
• als er twijfel is over de kosteneffectiviteit. 

• Een sterke aanbeveling bij lage of zeer lage bewijskracht kan 
voorkomen



Geen consensus over aanbeveling
Bij gebrek aan consensus valt te overwegen:

Aanbeveling te formuleren waarbij de opties worden beschreven

• Vermeld in de overwegingen expliciet de argumenten voor en tegen de 
relevante behandelopties.

• Vermeld dat er geen consensus was: wie (vanuit welk perspectief/ 
specialisme) was voor en wie tegen, en beschrijf de belangrijkste 
redenen.

• Beter natuurlijk om wel consensus te bereiken…



De commentaarfase

Commentaarfase: het moment dat 
de achterban de richtlijn voor het 
eerst ziet

Alle betrokken partijen krijgen de 
gelegenheid om commentaar te 
geven

Werkgroep bepaalt hoe 
commentaar verwerkt wordt



Venijn zit soms in de staart…

Partijen geven nu al aan niet te willen autoriseren….

Partijen willen een gesprek met de werkgroep….

Partijen hebben meer tijd nodig….

Partijen willen nieuwe literatuuranalyses….

Uiteindelijk…



Autorisatiefase

Een richtlijn autoriseren betekent 

formele bekrachtiging -> professionele standaard

Wie vragen we te autoriseren?
Wie moeten er autoriseren 

participerende wetenschappelijke verenigingen
Wie mogen er autoriseren?

andere deelnemende organisaties
Welke partijen hoeven niets te doen?

partijen die alleen bij knelpuntenanalyse betrokken waren






