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Waarom richtlijnen volgen geen kookboekgeneeskunde is 

Samen de  
standaard zetten

Hoe bent u betrokken geraakt bij het ontwikkelen  
van richtlijnen? 
‘Als je eenmaal besmet bent met het ‘virus’ van 
kwaliteitsontwikkeling, blijft dat je trekken. Binnen 
mijn eigen vereniging vielen richtlijnen al onder mijn 
portefeuille en toen ik werd gevraagd om lid te worden 
van de adviescommissie Richtlijnen van de Federatie,  
heb ik geen moment getwijfeld. Ik was blij om wat dichter 
bij het vuur te zitten en zo de kwaliteit van zorg naar  
een hoger niveau te kunnen tillen. Van het werk dat ik 
verricht in de commissie, profiteren veel meer patiënten 
dan alleen degenen die ik in de spreekkamer zie.’

Als lid en later voorzitter van de adviescommissie Richtlijnen van de Federatie zette 

klinisch geriater Arend Arends zich de afgelopen zes jaar in met hart en ziel in voor de 

verbetering en vooral voor betere implementatie van richtlijnen. In oktober nam hij 

afscheid. ‘Richtlijnen naast je neerleggen kan écht niet.’

Wat heeft de medisch specialist aan al die richtlijnen?
‘Medische kennis groeit zó snel, dat het voor de 
individuele specialist niet meer bij te houden is. Dankzij 
richtlijnen krijgen artsen op een overzichtelijke manier 
antwoord op klinische vragen, naar nieuwe inzichten en 
de laatste stand van de medische wetenschap. 
Daarnaast zijn we voortdurend bezig om richtlijnen te 
verbeteren en te actualiseren. Zo bestaat sinds twee jaar 
de Richtlijnendatabase, ontwikkeld met ondersteuning 
van het Kennisinstituut van de Federatie. De informatie 
op de (mobiele) website www.richtlijnendatabase.nl  
is actueel, beknopt en duidelijk geformuleerd.  

‘Je bent het aan de 
patiënt én aan je 
beroepsgroep verplicht 
om te handelen  
naar de laatste stand 
van wetenschap  
en praktijk’

Arend Arends:

�

http://www.richtlijnendatabase.nl
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Geen documenten van honderden pagina’s, maar 
over zichtelijke teksten die bestaan uit enkele alinea’s, 
dus geschikt voor scherm en smartphone. Bovendien is 
alle informatie aan elkaar gekoppeld. Een voorbeeld: in 
het verleden waren er verschillende richtlijnen voor de 
behandeling van longembolie. Nu is er één richtlijn die 
bestaat uit submodules, met een uitgangsvraag, een 
aanbeveling, de onderbouwing en overwegingen. Die 
opzet vergemakkelijkt de integratie tussen richtlijnen en 
maakt onderlinge verwijzing mogelijk.’

Een punt van kritiek is de vindbaarheid van deze 
Richtlijnendatabase. Hoe ervaart u dit?
‘Het maken van de database was een nogal omvangrijk 
proces. Je wilt dat de kwaliteit van de content hoog is, 
dus moet je met alle wetenschappelijke verenigingen 
in gesprek over welke richtlijnen wel of niet in de 
database komen. Inmiddels zijn we zover dat de meeste 
richtlijnen zijn opgenomen en denken we na over 
manieren om de bekendheid van de Richtlijnendatabase 
te vergroten.’

Een andere, veelgehoorde opmerking is dat het vaak 
lang duurt voordat richtlijnen verschijnen. Of dat 
richtlijnen een snelle implementatie van nieuwe zorg 
in de weg staan. Hoe kijkt u hier tegenaan?
‘Die kritiek deel ik in zekere zin wel. Voorheen duurde 
het vaak twee tot drie jaar, maar als er nu nieuwe, 
wetenschappelijke gegevens bekend worden, hoeft 
alleen de betreffende module te worden aangepast. 

Aan de andere kant maak je een richtlijn niet op 
basis van één nieuw onderzoek. Je hebt meerdere 
onderzoeken nodig voor je kunt zeggen: dit moet de 
nieuwe stand van zaken worden. Dat is soms lastig, 
ook omdat zorgverzekeraars geneigd zijn bepaalde 
innovatieve behandelingen of geneesmiddelen pas 
te vergoeden als het in een richtlijn is opgenomen. 
Maar een richtlijn is niet het geschikte document om 
innovatie te financieren. Tijd blijft dus nodig.’

Er circuleren in de praktijk vaak ook meerdere versies 
van richtlijnen. Hoe is dat te voorkomen?
‘Dat is simpel: op de Richtlijnendatabase staat altijd  
de meest actuele versie.’

Hoe dwingend is een richtlijn eigenlijk?
‘Richtlijnen hebben een juridische basis. Als het niet 
goed gaat met een patiënt en je hebt je niet aan 
de richtlijn gehouden, dan heb je wat uit te leggen. 
Natuurlijk komt het ook voor dat een arts zich wél 
aan de richtlijn heeft gehouden en er achteraf twijfel 
bestaat over diens handelswijze, maar primair moeten 
specialisten de richtlijn volgen. Sommige artsen  
vrezen voor kookboekgeneeskunde. Daarvan is  
echter geenszins sprake. Er is immers altijd een 
clausule opgenomen dat je van de richtlijn moét 
afwijken als je kunt beargumenteren dat dit in 
het belang is van goede patiëntenzorg of de 
omstandigheden dat vereisen. Wat dat betreft blijft 
geneeskunde maatwerk.’
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Het Kennisinstituut van de Federatie adviseert en 
ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij 
richtlijnontwikkeling en beheert de Richtlijnen-
database. Informatie over wat het Kennisinstituut 
voor uw vereniging kan betekenen, vindt u op:  
www.kennisinstituut.nl. De Richtlijnendatabase vindt 
u op: https://richtlijnendatabase.nl.

komen door de koppeling ook nieuwe gegevens naar 
voren. Zo viel bijvoorbeeld op dat hoogbejaarde 
patiënten het slechter deden dan jongere patiënten. 
Dat heeft geleid tot een aanvulling in de richtlijn én in 
de kwaliteitsregistratie om oudere patiënten op een 
andere manier te behandelen.’

Tot slot: welke uitdagingen liggen er voor uw 
opvolger?
‘De verdere implementatie en het gebruik van de 
Richtlijnendatabase, evenals het op een efficiënte 
manier blijven ontwikkelen van richtlijnen. Tot slot 
moet het nieuwe document Medisch specialistische 
richtlijnen 2.X – een dynamisch document waarin 
adviezen steeds worden aangepast en dat continu 
beschikbaar is – goed worden vormgegeven.’ 

Wat gebeurt er als de ontwikkeling van een richtlijn 
stagneert? 
‘Dat komt eigenlijk niet voor wanneer je het proces 
van richtlijnontwikkeling goed inricht. Daarmee bedoel 
ik dat alle beroepsverenigingen betrokken zijn, het 
mandaat is geregeld en dat de wetenschappelijke 
vereniging commentaar kan leveren. Het is echter 
weleens voorgekomen dat het proces minder soepel is 
verlopen. Om die reden heeft de Raad Kwaliteit van de 
Federatie een escalatieprocedure opgesteld: indien een 
beroepsgroep er niet uitkomt, kan zij een beroep doen 
op de adviescommissie Richtlijnen om met partijen in 
gesprek te gaan en zo tot overeenstemming te komen. 
En heel soms stagneert het tóch, zoals bij de richtlijn 
IC. Uiteindelijk heeft toen Zorginstituut Nederland. een 
richtlijn vastgesteld. Eigenlijk is niemand blij met dat 
resultaat, maar dat kan dus gebeuren als je er met elkaar 
niet uitkomt. Mijn advies is dan ook om altijd met elkaar 
in gesprek te blijven. Dan kom je tot een beter resultaat 
dan wanneer een externe partij beslist.’

Terugkijkend op de afgelopen zes jaar: waar bent  
u trots op?
‘Op het basisdocument Medisch specialistische 
richtlijnen 2.0, dat nu vijf jaar bestaat. Dat stuk is onder 
mijn voorganger afgerond, maar ik ben er vanaf het 
begin bij betrokken geweest. Sinds de eerste versie 
uit 2011 wordt het beleid regelmatig geëvalueerd en 
wordt het document daarop aangepast en uitgebreid. 
Daarnaast ben ik trots op de Richtlijnendatabase en op 
het modulaire onderhoud van richtlijnen. Natuurlijk is er 
nog veel meer, maar dit zijn drie belangrijke zaken waar 
dokters in de spreekkamer direct iets mee kunnen.’

En welke zaken hebben u gefrustreerd?
‘Het implementatieproces van richtlijnen blijft 
lastig. Om die reden is twee jaar geleden een groot 
implementatieproject gestart. Wat ik vooral frustrerend 
vind, is dat er nog steeds medisch specialisten zijn die 
denken: ik weet het beter dan mijn beroepsgroep. Dat 
is namelijk wat je zegt als je richtlijnen naast je neerlegt. 
Dat kan écht niet. We zijn het aan onze beroepsgroep 
en patiënten verplicht om de beste zorg te leveren. 
Richtlijnen zijn daarvoor de basis. Uiteraard kijk je per 
patiënt hoe je deze het beste kunt toepassen, maar je 
kunt informatie niet zomaar naast je neerleggen omdat 
het ‘slechts’ een richtlijn is. Dan ben je in mijn ogen niet 
beter dan een kwakzalver.’

Kunt u een voorbeeld geven van een richtlijn die al wel 
goed wordt gebruikt in de praktijk?
‘De richtlijn darmkanker. Deze is gekoppeld aan de 
door medisch specialisten gemaakte kwaliteitsregistratie 
en daardoor krijgt de medisch specialist een continue 
terugkoppeling over hoe diens zorg zich verhoudt tot 
de zorg van collega’s in Nederland. Die koppeling 
maant je om je aan de richtlijn te houden, want anders 
lever je mindere zorg en dat wil je niet. Overigens 

‘Aan de Richtlijnendatabase 
heb je direct iets in de 
spreekkamer’

http://www.kennisinstituut.nl
https://richtlijnendatabase.nl

