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Procedure Commissie Richtlijnen, Protocollen en Zorgstandaarden PAZ (RLC) 

Besproken in bestuursvergadering PAZ dd. 1-10-2012 

 

Procedure i.k.v. ontwikkeling multidisciplinaire richtlijnen/protocollen en zorgstandaarden. 

Gebaseerd op advies ad-hoc richtlijncommissie sector G aan sectorbestuur november 2010 en 

reglement RLC PAZ, zoals goedgekeurd in ledenvergadering van november 2011. 

 

Ontwikkelingsfase 

1. Oproep komt via sector G binnen bij secretaris PAZ. 

2. Secretaris PAZ stuurt aanvraag door naar secretaris RLC met vraag om bestuur van 

beargumenteerd advies te voorzien of PAZ wel/niet aan ontwikkeling van deze 

richtlijn moet deelnemen.  

3. Secretaris RLC overlegt hiertoe met leden RLC (per mail). Indien geen deelname PAZ 

dan wordt dit door secretaris RLC aan bestuur meegedeeld. Secretaris PAZ deelt 

formeel dit besluit mee aan sector G en dan stopt de procedure. Indien besluit is dat 

PAZ wel moet deelnemen wordt het stappenplan vervolgd. 

4. Secretaris RLC stelt wervingstekst en kandidatenprofiel op draagt zorg voor 

verspreiden oproep onder leden (via ledenbestand LVMP site; i.o.m. website 

commissie). Kandidaten melden zich aan bij secretaris RLC. De secretaresse van de 

RLC houdt de deadlines in de gaten. 

5. Secretaris RLC verzamelt kandidaten en maakt samen met andere leden van de RLC 

een keus hieruit die ze aan het bestuur van de PAZ ter accordering voorlegt. 

6. Secretaris PAZ draagt kandidaat formeel voor aan sector G. 

7. De secretaresse van de RLC volgt de voorgedragen kandidaten op door namens 

voorzitter/leden RLC hen 2x per jaar te bevragen naar de inhoudelijke en 

procesmatige kant van het ontwikkeltraject. 

 

Conceptfase 

1. Sector G stuurt concept van ontwikkelde richtlijn toe aan secretaris PAZ met verzoek 

om commentaar binnen de gestelde deadline aan te leveren. 

2. Secretaris PAZ mailt dit door aan secretaris RLC. 

3. Secretaresse verspreidt namens secretaris RLC oproep onder leden en bewaakt 

deadline. Indien geen commentaar binnenkomt, wordt een herhalingsmail gericht aan 

leden met dat specifieke aandachtsgebied (i.o.m. secretaris RLC). Secretaresse 

verzamelt het commentaar, verwerkt dit zo nodig in een meegeleverd format en legt 

dit ter goedkeuring voor aan secretaris RLC. 

4. Secretaresse vraagt namens secretaris RLC aan leden die aan richtlijn hebben 

meegewerkt hun visie op het tot stand gekomen concept. 

5. Secretaris RLC levert commentaar aan bij secretaris PAZ die het vervolgens toestuurt 

aan sector G. 

 

NB. In geval de PAZ niet heeft meegewerkt aan ontwikkeling richtlijn is standpunt bestuur 

(op voordracht RLC) dat er ook geen commentaar wordt aangeleverd, en daarom PAZ t.z.t. 

dan ook onthoudt van autorisatie. Op verzoek van bestuur PAZ heeft RLC dd. 9 juli 2012 dit 

standpunt herzien en gewijzigd in: “Indien het een richtlijn is die binnen onze 

expertise/beroepsgroep hoort dan wel commentaar leveren”. Er moet dan wel gegarandeerd 

zijn dat we ook daadwerkelijk een lid (leden) bereid vinden om het concept te 

becommentariëren. 
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Autorisatiefase 

1. Sector G stuurt verzoek autorisatie toe aan secretaris PAZ.  

2. Secretaris PAZ mailt dit door aan secretaris RLC. 

3. Secretaresse RLC checkt of het aangeleverde commentaar is verwerkt en overlegt bij 

twijfel met secretaris RLC. 

4. RLC besluit of ze overgaat tot autorisatie en mailt dit door aan secretaris PAZ die het 

standpunt vervolgens formeel toestuurt aan sector G. 

5. RLC draagt zorg dat definitieve tekst richtlijn op website (PAZ) wordt geplaatst en 

laat dit haar leden weten. 

 

Implementatiefase 

De secretaris RLC regelt in overleg met bestuur PAZ dat de kandidaat die heeft meegewerkt 

aan de ontwikkeling van een richtlijn, deze richtlijn presenteert in de eerstkomende 

ledenvergadering van de PAZ.  

De secretaris vraagt de website-commissie over te gaan tot plaatsing van de richtlijn op zowel 

de PAZ- als de LVMP website. 

 

Herziening 

Indien verzoek tot herziening richtlijn binnen komt bij sector G start procedure opnieuw vanaf 

ontwikkelfase. Zo mogelijk wordt opnieuw het lid benaderd dat indertijd een bijdrage heeft 

geleverd aan de eerdere versie van de richtlijn. 

 

 

Namens Commissie Richtlijnen, Protocollen en Zorgstandaarden PAZ (RLC) 

 

Oktober 2012 

 

 

 
 


