
 

 

 

Betreft: Uitnodiging invitational conference richtlijn COPD 

Datum: 11 mei 2020 

Locatie: Domus Media (nabij V&VN gebouw) 

Bijeenkomst: ja 

Reizen: ja 

Vergoeding: voor deelname en reiskosten 

 

Uiterlijke reactietermijn: 20 april 2020 aan secretariaat.pvkpoh@venvn.nl 

 

Informatie 

Op initiatief van de NVALT wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van herziening van de 

richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de 

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).    

Het doel van de richtlijn is herziening van de huidige richtlijn. Deze stamt uit 2010 en is dringend aan 

een complete herziening toe.  

 

Het betreft een eenmalige bijeenkomst staat gepland op maandag 11 mei 2020 van 14:00uur-

16:00uur in Utrecht (vlakbij V&VN-gebouw) 

Er is een deelnemers- en reiskostenvergoeding beschikbaar. 
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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 NVALT wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van herziening van 
de richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit 
de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  
 
Het doel van de richtlijn is herziening van de huidige richtlijn. Deze stamt uit 2010 en is dringend 
aan een complete herziening toe. 
 
Dr. J.S. van der Zee, longarts is bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op 
zich te nemen.  
 
De verenigingen en instanties die gevraagd worden in deze richtlijn te participeren zijn: 

• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) 

• V&VN Longverpleegkundigen 

• Longfonds 

• Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)  

• Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 
 
Graag nodigen wij uw vereniging uit te participeren in de ontwikkeling van deze richtlijn. Hiertoe 
hebben wij het verzoek om deel te nemen aan de 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. 
 
De invitational conference vindt plaats op:  

 
Maandag 11 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht 
 
 
  

Aan: Wetenschappelijke verenigingen en overige partijen  
 

         

Datum: 25 februari 2020 

Onze referentie: Ki/SW 

Uw referentie:  

Onderwerp Uitnodiging invitational conference voor herziening 

van de richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD 
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Wat vragen wij van u? 
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 Sonja Wouters via s.wouters@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie 
graag vóór 27 april 2020 tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens dr. J.S. van der Zee, voorzitter werkgroep 
 
 
 
 
N. Verheijen, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
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