Kennisinstituut van
Medisch Specialisten BV
Aan:

Wetenschappelijke verenigingen

Datum:
8 augustus 2019
Onze referentie: Ki/SW
Uw referentie:
Uitnodiging deelname werkgroep voor het project Ontwikkeling
Onderwerp
tools voor disseminatie van richtlijnen

Mercatorlaan 1200
Postbus 3320
3502 GH Utrecht
(088) 505 34 44
www.kennisinstituut.nl
secretariaat@kennisinstituut.nl
KvK 56689543

Geacht bestuur,
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie wordt op korte
termijn gestart met de ontwikkeling van het project Ontwikkeling tools voor disseminatie van
richtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
(SKMS).
Bij dit project worden formats voor tools (bijv. powerpoints, e-learnings, online quiz,
infographics) ontwikkeld die de disseminatie van richtlijnen bevorderen en door alle
wetenschappelijke verenigingen kunnen worden gebruikt. Medisch specialisten zien op het vlak
van implementatie een (ondersteunings-) taak voor de wetenschappelijke verenigingen. Het
SKMS-project “Verbetertraject Implementatie” concludeerde onder andere dat de disseminatie
via wetenschappelijke verenigingen zich meestal beperkt tot presentatie op de algemene
ledenvergadering of wetenschapsdagen en het plaatsen van de richtlijn op de website. Wanneer
andere tools worden gebruikt, is dit meestal door inzet van één persoon binnen de
richtlijncommissie of vereniging. Het doel van dit project is om wetenschappelijke verenigingen
handvatten aan te reiken voor het verbeteren van de disseminatie van richtlijnen en te
voorkomen dat medewerkers bij verscheidene wetenschappelijke verenigingen steeds “het wiel
opnieuw uitvinden”.
Gérard Bremer, gynaecoloog, is bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie
op zich te nemen. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige en
methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.
De verenigingen en instanties die gevraagd worden in deze richtlijn te participeren zijn:
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Nederlandse Vereniging voor Urologie
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Graag nodigen wij uw vereniging uit te participeren in de ontwikkeling van disseminatietools
binnen dit project. Hiertoe hebben wij één verzoek.
Mandatering voor werkgroep
Wij vragen u te participeren in de werkgroep. Dit kan door middel van het afvaardigen van één
inhoudsdeskundig lid.
Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:
•
geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de
richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
•
het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (6 bijeenkomsten van 2-3
uur en 2 dagvergaderingen van 6 uur).
•
zich te verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling ;
•
het ontwikkelen en beoordelen van opzetten van formats disseminatietools;
•
participeren in de ontwikkeling van bij het project behorende aanverwante producten,
zoals het ontwikkelen van een businesscase en een eindverslag van het project. Dit kan
het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen;
•
bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving;
•
het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.
De looptijd van het project is 36 maanden.
Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de werkgroepleden
inzicht hebben in hetgeen van hen verwacht wordt en daar ook toe bereid en in staat zijn. Wij
vragen u dan ook om de beoogde afgevaardigde in te lichten over bovenstaande
verwachtingen. Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten) op
basis van bijgewoonde bijeenkomsten.
De eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op:

Donderdag 17 oktober van 19:00 tot 21:00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Wat vragen wij van u?
1.
Wilt u door middel van het mandaatformulier (zie bijlage 1) de vertegenwoordiger voor
de werkgroep bekend maken? Wij zullen deze persoon vervolgens voorzien van de
benodigde informatie.
2.
Wilt u deze vertegenwoordiger vragen de belangenverklaring (zie bijlage 2) in laten vullen
én laten ondertekenen. Deze verklaring kunt u samen met het mandaatformulier aan ons
retourneren.

Pagina 3 van 3

U mag uw reactie sturen aan Sonja Wouters via s.wouters@kennisinstituut.nl. Wij zien uw
reactie graag vóór 1 oktober 2019 tegemoet.
Met vriendelijke groet,
mede namens Gérard Bremer

Irina Mostovaya, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

•
•

Bijlage 1 Mandaatformulier werkgroep
Bijlage 2 Belangenverklaring

