Reglement kwaliteitsdocumenten
Kwaliteitsdocumenten
De Commissie Kwaliteit houdt toezicht op de in Nederland te verschijnen kwaliteitsdocumenten op het
gebied van de cardiologie, op endorsement van de richtlijnen van de ESC en heeft een adviserende rol
ten aanzien van (multidisciplinaire) richtlijnen van andere vakgroepen en externe organisaties.

Kwaliteitsdocumenten die door de NVVC vastgesteld kunnen worden
Richtlijn
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. Een richtlijn dient opgesteld te worden volgens richtlijnen 2.0. Richtlijnen kunnen
ontwikkeld worden met gelden van de SKMS. De Commissie Kwaliteit stelt hiervoor een agenda op.
Hiërarchie van richtlijnen is van hoog naar laag: NL richtlijn (mono- en multidisciplinair), endorsed ESC
richtlijn, ESC richtlijn.

Leidraad
Document dat de mening van (experts van) de beroepsgroep bevat, waarbij een advies wordt gegeven
over vaak organisatorische en/of uitvoerende zaken waarvoor een wetenschappelijke onderbouwing
niet op afzienbare termijn verwacht wordt. In een aantal gevallen beschrijft het document een actuele
en/of delicate zorgvraag en geeft dan tijdelijk richting aan zorgverleners en zorggebruikers wanneer een
richtlijn ontbreekt of niet meer actueel is. Een dergelijk document kan worden gebruikt als voorloper
van een richtlijn op het moment dat de beschikbare evidence nog niet systematisch is onderzocht of
gestructureerd is samengevat.

Kwaliteitsnorm
Overeengekomen voorwaarde waaraan zorg moet voldoen voor behoud en bevordering van kwaliteit,
eenduidigheid van zorg en inzichtelijkheid, waarop beleid en uitvoeringspraktijk kan worden getoetst.
Een kwaliteitsnorm dient gebaseerd te zijn op een richtlijn of een leidraad.

Landelijke transmurale afspraak
Samen met (o.a.) huisartsen kunnen LTA’s ontwikkeld worden. Deze LTA’s worden opgesteld op basis
van medische specialistische richtlijnen en NHG-standaarden. LTA’s zijn een blauwdruk voor de
organisatie van regionale transmurale zorg.

Richtlijnendatabase medisch specialisten
De Commissie Kwaliteit streeft ernaar binnen vijf jaar 60% van de cardiologische richtlijnen opgenomen
te hebben in de richtlijnen database van de medisch specialisten. Uiteindelijke doel is 100%.
https://richtlijnendatabase.nl/
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Procedure vaststellen kwaliteitsdocument
Kwaliteitsdocumenten worden vastgesteld door de Commissie Kwaliteit van de NVVC wanneer het
document de hierna beschreven procedure heeft doorlopen.

Procedure Nederlandse kwaliteitsdocumenten















Cardiologische kwaliteitsdocumenten kunnen alleen ontwikkeld worden indien de Commissie
Kwaliteit hiervan tijdig voorafgaand aan de ontwikkeling op de hoogte wordt gesteld. Voor
richtlijnen is het van belang dat deze volgens richtlijnen 2.0. ontwikkeld worden.
Tijdspaden van de in ontwikkeling zijnde cardiologische kwaliteitsdocumenten zijn bekend bij de
Commissie Kwaliteit.
Kwaliteitsdocumenten worden aan de Commissie Kwaliteit aangeboden voor een
commentaarronde.
De documenten worden via een nieuwsbrief naar de leden verstuurd en op de NVVC website
geplaatst voor het verzamelen van commentaar van de leden van de NVVC. Termijn: 6 weken.
De richtlijnencoördinator van de Commissie Kwaliteit kan beslissen het kwaliteitsdocument door te
sturen naar experts binnen de NVVC. Termijn: 6 weken.
Kwaliteitsdocumenten van de NVVC worden doorgestuurd naar IGJ, loket richtlijnen, voor het
beoordelen op handhaafbaarheid. Termijn: 8 weken.
Het ontvangen commentaar wordt doorgestuurd naar de aanbieder.
De aanbieder past het document aan en laat zien wat er met het ontvangen commentaar is gedaan
met behulp van een commentaartabel.
De aanbieder biedt het aangepaste kwaliteitsdocument met het commentaartabel aan de
Commissie Kwaliteit aan voor autorisatie.
De Commissie Kwaliteit beoordeelt het document; is de procedure juist verlopen en is het
commentaar voldoende overgenomen. De Commissie Kwaliteit geeft op basis daarvan een advies
aan het bestuur om een kwaliteitsdocument te autoriseren of niet.
De aanbieder ontvangt een bericht namens het bestuur of het document geautoriseerd is of niet. Bij
niet autoriseren worden de redenen hiervoor aangegeven.
Via de NVVC nieuwsbrief worden de geautoriseerde (herziene) kwaliteitsdocumenten bekend
gemaakt.

Procedure ESC richtlijnen
Van Nederlandse cardiologen die meeschrijven aan ESC richtlijnen wordt verwacht dat zij:
o aan het NVVC-bureau doorgeven dat zij meeschrijven aan een ESC richtlijn;
o volgens richtlijnen 2.0. werken en dit inbrengen in de ESC werkgroep;
o indien nodig contact opnemen met de richtlijnencoördinator van de Commissie
Kwaliteit.
 Reviewers van ESC richtlijnen in ontwikkeling wordt gevraagd de ESC richtlijn naast inhoudelijk, ook
te beoordelen volgens het AGREE instrument; http://www.agreetrust.org/.
 Leden van de NVVC die worden gevraagd om mee te werken aan de endorsement procedure
ontvangen van de Commissie Kwaliteit meer informatie over deze procedure en wat er van hen
verwacht wordt.
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Voor de processtappen van endorsement, zie de voorlopige verkorte endorsementprocedure ESC
richtlijnen.

Juridische status
De vraag of een richtlijn, standpunt/leidraad of protocol juridische consequenties heeft, heeft niet zo
zeer te maken met de aard van het document, maar veel meer met het karakter van de uitspraken die in
het kwaliteitsdocument worden gedaan. Als een uitspraak dwingend is gesteld en door de gehele
beroepsgroep wordt omarmd, heeft deze meer juridische zeggingskracht dan een uitspraak met meer
vrijheidsgraden.

Disclaimer
De NVVC spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de richtlijnen die van
belang zijn voor cardiologen. Deze richtlijnen zien op algemene situaties, hantering daarvan dient te allen
tijde met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het concrete geval plaats te vinden. NVVC
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg
van het gebruik maken van informatie op deze website, inclusief verwijzingen en hyperlinks naar
informatie op andere websites.
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