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Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 

Ter attentie van de betreffende afdeling 

Churchilllaan 11 

3527 GV  UTRECHT 

Onderwerp: Oproep commentaarfase richtlijn zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)  

Datum: 29-07-2021 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit 
Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg in samenwerking met verschillende 
stakeholders (UMC Utrecht, Radboudumc, ROC van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Burgerkracht 
Limburg) in 2018 gestart met de ontwikkeling van een Verpleegkundige Richtlijn: Zorg bij Algemene 
Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Deze richtlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
zorgvragers en zorgverleners die dagelijks met ADL-zorg te maken hebben.  Inmiddels is deze richtlijn 
-  na een positief oordeel van de V&VN-beoordelingscommissie – in conceptvorm gereed. De volgende 
stap voor deze conceptrichtlijn is het toetsen van de aanbevelingen op inhoud. Hiervoor vindt een 
commentaarfase plaats, waarvoor wij u willen vragen om kritisch naar de inhoud van de richtlijn te 
kijken. De commentaarfase vindt plaats van 29 juli t/m 30 september 2021.  

Het doel van de commentaarfase is het toetsen van de inhoud van de richtlijn bij verpleegkundigen en 
verzorgenden en andere belanghebbenden. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor:  

 feitelijke onjuistheden of ontbrekende informatie; 

 complexiteit van de aanbevelingen; 

 helderheid van de formuleringen;  

 de relevantie van de aanbevelingen voor de zorgvrager(s).  

Commentaarfase: Wat kunt u hier hiervan verwachten en wat wordt er van u verwacht? 

1. Wie levert commentaar?  

De oproep voor het leveren van commentaar op de conceptrichtlijn Zorg bij ADL wordt uitgezet binnen 
een uiteenlopende groep zorgverleners, zorgvragers en andere belanghebbenden partijen zoals 
verzekeraars, de inspectie, of de hulpmiddelen sector. Hiervoor zal de oproep voor commentaar op 
deze conceptrichtlijn breed binnen de beroepsorganisatie V&VN worden uitgezet. Tevens zullen ook 
de in de ontwikkeling betrokken werkgroepleden bestaand uit zorgvragers en zorgverleners worden 
benaderd voor commentaar. Deze werkgroep bestaat o.a. uit zorgverleners die verschillende 
afdelingen van V&VN vertegenwoordigen. Ook zorgvragers maken deel uit van deze werkgroep en 
vertegenwoordigen de Patiëntenfederatie Nederland en Burgerkracht Limburg.  

2. Waar lever ik commentaar op? 

U levert commentaar op de gehele richtlijn inclusief bijlagen. De conceptrichtlijn Zorg bij ADL omvat 5 
richtlijnmodules met de erbij behorende verantwoording. In de commentaarfase kunt u commentaar 
leveren op modules over het (1) Betrekken van zorgvragers in de ADL-zorg, (2) Inzetten van 
interventies om ADL-zelfstandigheid en/of comfort te bevorderen; (3) Het in kaart brengen van de 
ADL-zorgvraag, (4) Het ondersteunen van de mantelzorger in de ADL-zorg en (5) Het inzetten van ADL-
zorg om risico’s of problemen te signaleren. Tevens heeft u de mogelijkheid om op de inleiding, 
kernaanbevelingen en bijlagen van de richtlijn te reageren op inhoudelijk vlak.  
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3. Hoe lever ik commentaar?  

U zult zien dat het document van de conceptrichtlijn vrij omvangrijk is. We raden u aan om de tijd te 
nemen wanneer u commentaar wilt leveren. In de conceptrichtlijn vindt u ook een samenvatting met 
kernaanbevelingen waarin u al een eerste indruk van de inhoud krijgt.  
U kunt op twee manieren commentaar geven op de inhoud van de conceptrichtlijn. U kunt 
commentaar leveren op (3.1) de aanbevelingen van de conceptrichtlijn en (3.2) andere onderdelen van 
de conceptrichtlijn.   

3.1 Invullen van de vragenlijst per aanbeveling 
Voor deze commentaarronde is een digitale vragenlijst opgesteld waarin u per aanbeveling een aantal 
vragen kunt beantwoorden. Deze vragenlijst is beschikbaar via deze link:  
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cv7oRQAewj8ysLQ   

Per aanbeveling vragen we uw mening over de juistheid, compleetheid, en helderheid van de 
aanbevelingen en hoe relevant deze aanbevelingen zijn voor de zorgvragers voor wie u ADL-zorg 
verleent of organiseert.  

3.2 Open commentaar  
Daarnaast kunt u in een open commentaarformulier commentaar geven op alle andere onderdelen 
van de conceptrichtlijn. In de bijlage vindt u een open commentaarformulier waarin u commentaar 
kunt leveren per pagina of regel. Dit document kunt u in Word invullen en per mail opsturen naar  
Svenja Cremer (s.cremer@maastrichtuniversity.nl).   

4. Wat gebeurt er met dat commentaar?  

U commentaar zal na afloop van de commentaarronde (eind september 2021) worden gebundeld in 
een document. Op basis van het ontvangen commentaar zullen wij als ontwikkelaars de 
conceptrichtlijn aanpassen door mogelijke onjuistheden te corrigeren, aanbevelingen aan te vullen of 
te verhelderen. Wanneer de conceptrichtlijn inhoudelijk gereed is, start de fase van 
proefimplementatie. In deze fase zal de conceptrichtlijn worden aangeboden aan zorgverleners om de 
aanbevelingen op praktische uitvoerbaarheid te toetsen. Hierbij zal specifieke aandacht zijn voor 
bevorderende en belemmerende factoren die het gebruik van de richtlijn in de praktijk kunnen 
beïnvloeden.  Op basis van de proefimplementatie worden adviezen voor implementatie in de 
conceptrichtlijn opgenomen en zal de conceptrichtlijn aan de V&VN-beoordelingscommissie worden 
aangeboden voor autorisatie.  

Graag benadrukken we dat uw commentaar zeer gewaardeerd wordt. Met behulp van uw expertise, 
inzicht en ervaringen kunt u ons helpen om Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland een 
inhoudelijk gedragen richtlijn aan te bieden die handvatten bieden voor het uitvoeren van ADL-zorg.  
Voor het verbeteren van deze conceptrichtlijn is alle input welkom. Alleen in samenwerking met u 
kunnen we onderbouwde en praktisch toepasbare richtlijnen ontwikkelen en aanbieden. 

Indien u wilt participeren in de commentaarfase, dan kunt u de conceptrichtlijn in de bijlage lezen, de 
vragenlijst onder deze link https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cv7oRQAewj8ysLQ 

invullen, en/of vrij commentaar aanleveren met behulp van het Word document in de bijlage.  
Mochten er verder vragen zijn over de conceptrichtlijn of de invulling van de commentaarronde, kunt 
u contact opnemen met Svenja Cremer via s.cremer@maastrichtuniversity.nl  
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en met vriendelijke groet namens de projectgroep, 

Svenja Cremer     Michel Bleijlevens  

Promovenda Universiteit Maastricht   Universitair Docent Universiteit Maastricht  

s.cremer@maastrichtuniversity.nl  m.bleijlevens@maastrichtuniversity.nl  

T +31 43 38 81 69 1 
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