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Datum: 4 maart 2022 
Onderwerp: Werkgroeplid gevraagd voor deelname aan werkgroep Huidtherapie voor de 
Paramedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen 

 

Geachte heer / mevrouw, beste collega,  

 

Wij benaderen u met de vraag om een lid van uw vereniging af te vaardigen voor deelname aan de 
werkgroep Huidtherapie, voor de Paramedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen: ontwikkeling en 
implementatie.  

 

Uitgangsvragen richtlijn en samenwerkende beroepsverenigingen 

In 2021 hebben zes paramedische beroepsverenigingen een knelpuntenanalyse uitgevoerd waarin 
onderzoek is gedaan naar overkoepelende en beroepsspecifieke knelpunten in de zorg bij kwetsbare 
ouderen. Met deze informatie is gezamenlijk het bijgaande raamwerk met de meeste prangende 
uitgangsvragen opgesteld voor een richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen (zie bijlage).  In 
2022 hebben we een vervolgsubsidie van ZonMw ontvangen voor het ontwikkelen en implementeren van 
deze richtlijn.  

De zes beroepsverenigingen die samenwerken zijn:  

• het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 
• Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) 
• Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) 
• Ergotherapie Nederland (EN) 
• Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) 
• Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) 
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Inmiddels is er gestart met de voorbereidingsfase voor het ontwikkelen van de richtlijn. De richtlijn zal 
bestaan uit een generiek deel gericht op alle paramedische zorgprofessionals en zes beroepsspecifieke 
delen. Elk beroepsspecifieke deel heeft een eigen multidisciplinaire werkgroep, die verschillende 
uitgangsvragen uitwerkt in richtlijnmodules.  

 

Werkgroep huidtherapie 

Voor de beroepsspecifieke delen willen we graag de bestaande monodisciplinaire werkgroepen 
uitbreiden met een aantal extra disciplines. Het doel hiervan is om ook binnen de beroepsspecifieke delen 
aandacht te houden voor multidisciplinaire afstemming en samenwerking - binnen én buiten de 
paramedische zorg. Voor de werkgroep huidtherapie voor de paramedische richtlijn kwetsbare ouderen: 
ontwikkeling en implementatie, zijn we nog op zoek naar een verpleegkundige die deel wil nemen aan de 
werkgroep.   

De werkgroep wordt ondersteund door inhoudsdeskundigen op het gebied van huidtherapie bij 
kwetsbare ouderen; Ellen Kuijper-Kuip, huidtherapeut en Karlijn Sterkenburg, beleidsmedewerker 
Onderzoek & Kwaliteit NVH en Femke de Vries, richtlijnadviseur NVH. 

 

Planning en organisatie richtlijnproject 

De looptijd van het gehele project is 18 maanden, van februari 2022 t/m juli 2023. Het richtlijnproject is 
verdeeld in de volgende fases: 

• Voorbereiding    feb ’22 – mrt ‘22 
• Ontwikkeling    apr ’22 – jan ’22 
• Commentaar    feb ’23 – apr ’23 
• Redactie, autorisatie en publicatie mei ’23 – juli ’23 
• Implementatie    feb ’23 – juli ’23 

Tijdens de ontwikkel- en commentaarfase worden vier verschillende werkgroepvergaderingen 
georganiseerd. Deze vinden afwisselend fysiek of online plaats. Per werkgroepvergadering is er een 
vergoeding beschikbaar van 150 euro per persoon. Ook moet het werkgroeplid rekening houden met  
voorbereidingstijd en eventuele vragen tussendoor.  

Elk werkgroeplid is aanwezig bij de werkgroepvergaderingen en werkt actief mee aan de richtlijn op 1 of 
maximaal 2 uitgangsvragen. Ook draagt het werkgroeplid bij aan het tot stand komen van de 
aanbevelingen.  

  

Wie van uw organisatie kan deelnemen aan de werkgroep? 

Graag vernemen wij van u of er een verpleegkundige is die bereid is deel te nemen aan de werkgroep 
huidtherapie voor de richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen. U kunt dit via bijgevoegd 
mandaatformulier bij ons aangeven.  

De 1e werkgroepbijeenkomst staat onder voorbehoud gepland op 21 april om 19.30u. 



 
Wij horen heel graag vóór 5 april of en wie namens jullie vereniging/organisatie kan aansluiten bij deze 
werkgroep. Mochten er vragen zijn dan horen we deze graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 

Ellen Kuijper-Kuip, Karlijn Sterkenburg en Femke de Vries 

 

 

 

 


