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PLAN 

ACTIES/PLANNEN/BELEID VAN 2020 

▪ Taakgroep kwaliteit 

▪ Project modulair onderhoud richtlijnen 

▪ Digitale kwaliteitsrondzendingen 

▪ Bemensing CKBU voltallig maken 

▪ Actualiseren website 

▪ Herinvoer jaarverslag CKBU 

 

DO 

WAT HEB JE GEDAAN IN 2020 

In samenwerking met het bestuur is de CKBU versterkt met een aantal nieuwe leden waaronder de 

nieuwe secretaris. Met deze formatie zijn we opnieuw op sterkte gekomen. Daarnaast is sinds 

september 2020 een beleidsmedewerker voor de CKBU geïntroduceerd. 

Er zijn 11 vergaderingen gehouden. Normaal gesproken organiseert de CKBU telefonische 

vergaderingen en 2x per jaar een (fysieke) beleidsdag. In 2020 is, mede ingegeven door de 

omstandigheden, een omschakeling gemaakt naar vergaderingen via Zoom.  

Verder hield de CKBU zich bezig met de volgende zaken in 2020: 

▪ Raad Kwaliteit (FMS) 

▪ Werkgroep Protocollen (Palga) 

▪ Soncos 

▪ NVVP bestuur 

▪ Mandatering voor richtlijnen 

▪ Adhesieverklaringen richtlijnen 

▪ SKMS aanvragen 

▪ Betrokkenheid bij oprichting expertisegroepen 

 

 

 



 

CHECK 

HOE KIJK JE EROP TERUG? WAT ZIJN DE RESULTATEN? 

Begin 2020 is de CKBU vrij snel op volle sterkte gekomen met 3 nieuwe leden. Ook heeft ons AIOS lid 

plaats gemaakt voor een nieuwe collega en is de CKBU uitgebreid met een beleidsmedewerker. Het 

ontbreken van fysieke bijeenkomst ervaren we zeker in deze situatie met veel nieuwe leden als een 

groot gemis. De hoop is om in 2021 in elk geval 1 fysieke beleidsdag te kunnen organiseren. 

Het SKMS-project Integraal kwaliteitsbeleid is van start gegaan onder leiding van Willemijn 

Dingemans, secretaris CKBU. 

Modulair onderhoud richtlijnen begint vorm te krijgen en het koploperproject vanuit de FMS  

(clusterindeling richtlijnen) is gestart. Er blijken wisselende ervaringen te zijn met de huidige 

werkwijze van modulair onderhoud en ondersteuning door het Kennisinstituut. Er is nog (te) veel 

onduidelijk over de toekomst van richtlijnen waardoor animo tot deelname aan werkgroepen 

beperkt is. 

Subsidieproject digitale kwaliteitsrondzendingen is helaas niet toegekend. Een aangepaste versie 

voor fase 1 van het project is ingediend voor de subsidieronde van 2020 (September).  

NVVP website: Het kwaliteitsgedeelte behoeft nog aandacht. Er is een aanzet gemaakt tot 

verbetermogelijkheden en enkele niet-actuele documenten zijn vervangen.  

Naar aanleiding van de wetswijziging WGBO is het document ‘Advies Bewaartermijnen’ 

geactualiseerd in samenwerking met het (dagelijks) bestuur en specifieke adviseurs waaronder de 

juridische commissie. 

 

ACT 

WELKE PLANNEN OF ACTIES HEB JE VOOR 2021? 

▪ Vervolg project integraal kwaliteitsbeleid 

▪ Taakverdeling binnen CKBU herzien 

▪ Actualiseren website, gedeelte kwaliteit 

▪ Procesafspraken rondom richtlijnen 

▪ Bepalen definities van alle NVVP-kwaliteitsdocumenten 

▪ Inventarisatie veldnormen  

▪ SKMS-aanvragen 

▪ Addendum advies bewaartermijnen 

▪ Uniforme module pathologie voor (oncologische) richtlijnen opstellen 

▪ Fysieke beleidsdag organiseren 

Zie verder het CKBU jaarplan 2021. 

 

 

 


