
 

 
Waarom richtlijnen palliatieve zorg? 
Richtlijnen bieden aanbevelingen over 
diagnostiek en behandeling, die zijn opgesteld op 
basis van de meest recente wetenschappelijke 
inzichten én ervaringen van zorgprofessionals en 
patiënten. Er worden richtlijnen gemaakt: 
• om de kwaliteit van zorg te  

verbeteren. 
• om de diversiteit van professioneel  

handelen te verminderen.  
• om te gebruiken als handig  

naslagwerk in de dagelijkse praktijk. 
 
Richtlijnwerkgroep 
De herziening van bestaande richtlijnen vindt 
plaats binnen richtlijnwerkgroepen met 
procesbegeleiding door IKNL. Dit zijn 
multidisciplinaire werkgroepen, bestaande uit 
onder meer artsen, verpleegkundigen, paramedici 
én patiënten. 
 
Klankbordleden 
Naast de richtlijnwerkgroep worden ook 
klankbordleden gezocht, die als het ware als een 
schil om de richtlijnwerkgroep heen staan. Zij 
brengen specifieke expertise in. 
 
Mandaat 
Deelname als klankbordlid is niet op persoonlijke 
titel, maar als gemandateerd vertegenwoordiger 
van een wetenschappelijke, beroeps- of 
patiëntenvereniging. Dit mandaat houdt in dat het 
klankbordlid de mening van de beroeps- of 
patiëntengroep inbrengt én de gemaakte 
inhoudelijke keuzes terugkoppelt naar de 
achterban. 
 
Taken klankbordleden 
• De richtlijnwerkgroep consulteert de 

klankbordleden over specifieke vragen. 
• Klankbordleden geven feedback op de 

concept-richtlijntekst tijdens de 
inspraakmomenten. 

 

 
Inspraakmomenten 
Voorafgaand aan de commentaarfase 
Wanneer de conceptteksten gereed zijn, worden 
deze voorgelegd aan de klankbordleden. Het 
commentaar van de klankbordleden wordt door 
de plenaire richtlijnwerkgroep beoordeeld en 
bediscussieerd. De klankbordleden ontvangen 
een beargumenteerde terugkoppeling voor het al 
dan niet overnemen van de gegeven suggesties. 
 
Tijdens de commentaarfase 
Deze uiteindelijke conceptrichtlijn wordt 
voorgelegd aan de klankbordleden, 
wetenschappelijke, beroeps- en 
patiëntenverenigingen. Dit is de commentaarfase. 
 
De richtlijnwerkgroep beoordeelt het 
binnengekomen commentaar en doet een 
beargumenteerd voorstel voor het al dan niet 
overnemen van de gegeven suggesties. Ook dit 
bespreekt de richtlijnwerkgroep plenair, waarna er 
een terugkoppeling plaatsvindt aan alle 
geraadpleegden. 
 
Autorisatie 
Wanneer de feedback door de richtlijnwerkgroep 
is beoordeeld en verwerkt, legt IKNL de 
definitieve richtlijn voor aan de betrokken 
wetenschappelijke-, beroeps- en 
patiëntenverenigingen ter autorisatie of ter 
instemming. 
 
Tijdsinvestering 
Per klankbordlid: 5-8 uur (consultatie, meelezen 
en commentaar geven). 
 
Interesse? 
Wilt u ook als klankbordlid meewerken aan 
richtlijnen? Neem dan contact op met uw eigen 
vereniging.  
Voor vragen kunt u terecht bij Fleur Godrie, 
adviseur palliatieve zorg IKNL.  
Bekijk de animatie Richtlijnontwikkeling in de 
palliatieve zorg 

Deelname klankbordleden aan richtlijnontwikkeling 
Wat kan ik verwachten? 
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