
 

Bestuur V&VN Praktijkverpleegkundigen-

Praktijkondersteuners 

 

Beste leden, 

Zie bijgaande uitnodiging.  

 

Wij zijn als afdeling uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep en invitational conference 

voor de richtlijn Prikkelbare darmsyndroom. 

Het betreft twee verschillende oproepen. 

 

In de onderstaande bijlagen tref je aan: 

- Uitnodigingsbrief 

 

Heb je interesse om hieraan mee te werken?  

Stuur dan een e-mail aan: 

Secretariaat.pvkpoh@venvn.nl 

Reageren kan tot uiterlijk 10 september 2020 

Met vriendelijke groet, 

Berry van Bruchem 

 
Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht 

Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht 

T. (030) 291 90 50 

www: pijn.venvn.nl 

 

mailto:Secretariaat.pvkpoh@venvn.nl


 
 

 
 

Kennisinstituut van  
Medisch Specialisten BV 

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 van Maag-Darm-Leverartsen en het 
Nederlands Huisartsen Genootschap wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling 
van de multidisciplinaire richtlijn Prikkelbare darmsyndroom. De richtlijnontwikkeling 
wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  
 
Het doel van de richtlijn is de herziening van de bestaande multidisciplinaire richtlijn tot 
een modulair opgebouwde richtlijn. Daarnaast wordt de bestaande NHG-standaard 
Prikkelbare darmsyndroom herzien op basis van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn. Zorg 
voor zowel de 1e als 2e lijn wordt beschreven en op deze manier op elkaar afgestemd.  
 
Prof. dr. A.A.M. (Ad) Masclee, MDL-arts, en dr. J. (Jacintha) van Balen, huisarts, zijn bereid 
gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen.  
 
De verenigingen en instanties die gevraagd worden in deze richtlijn (werkgroep dan wel 
klankbordgroep) te participeren zijn: 
• Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) 
• Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 
• Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) 
• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 
• Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 
• Prikkelbare Darmsyndroom Belangenvereniging (PDSB) 
 
Graag nodigen wij uw vereniging uit te participeren in de ontwikkeling van deze richtlijn. 
Hiertoe hebben wij twee verzoeken. 
 
 

Aan: Wetenschappelijke Verenigingen & Overige 
Organisaties 
 

         

Datum: 7 juli 2020 
Onze referentie: KI/MB 
Onderwerp Uitnodiging deelname klankbordgroep en invitational 

conference voor de richtlijn Prikkelbare darmsyndroom 
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1) Mandatering voor klankbordgroep 
Wij vragen u te participeren in de klankbordgroep. Dit kan door middel van het afvaardigen 
van één inhoudsdeskundig lid.  
 
De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 
van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de 
methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van de 
Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap bieden 
procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.  
 
Van een klankbordgroeplid wordt het volgende verwacht:  
• geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de 

richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen; 
• het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur 

en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het Kennisinstituut; 
• het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden; 
• bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving; 
• het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject. 
• het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (ongeveer 2 à 3 

fysieke bijeenkomsten van gemiddeld 3 uur.); 
• indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende 

aanverwante producten, zoals een implementatieplan en Thuisarts informatie. Dit 
kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen; 

 
De looptijd van het project is 24 maanden. 
 
Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de betrokkenen 
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. 
 
2) Deelname invitational conference 
Daarnaast nodigen wij u uit voor de knelpunteninventarisatie middels een invitational 
conference. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij 
het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere 
patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart 
rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de 
richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. Het heeft de voorkeur om 
een ander lid dan het beoogde klankbordgroeplid af te vaardigen voor de invitational 
conference. 
 
De invitational conference vindt plaats op:  
 

Dinsdag 29 september 2020 van 16:00 tot 18:00 uur 
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht 
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Wat vragen wij van u? 
1. Wilt u door middel van het mandaatformulier (zie bijlage) de vertegenwoordiger 

voor de klankbordgroep bekend maken? Wij zullen deze persoon vervolgens 
voorzien van de benodigde informatie.  

2. Wilt u middels een e-mail de vertegenwoordiger voor de invitational conference 
bekend maken? Wij zullen deze persoon vervolgens voorzien van de benodigde 
informatie. 

 
U mag uw reactie sturen aan Marianne Berkelaar via m.berkelaar@kennisinstituut.nl.  
Wij zien uw reactie graag vóór 15 september 2020 tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens prof. dr. A.A.M. Masclee en dr. J. van Balen, voorzitters werkgroep 
 
 
 
 
Dr. M.C. (Marloes) Minnaard, wetenschappelijk medewerker NHG 
Dr. N.L. (Nikita) van der Zwaluw, senior adviseur Kennisinstituut Federatie Medisch 
Specialisten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
Mandaatformulier 
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