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PROTOCOL VOOR HET ONTWIKKELEN EN BIJHOUDEN VAN RICHTLIJNEN DOOR DE 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR THORAXCHIRURGIE (NVT) 
 
Een nieuw te schrijven/ontwikkelen richtlijn zal Nederlandstalig zijn. Een internationale richtlijn kan 
Engelstalig zijn met een Nederlandstalige samenvatting (inclusief eventuele aanpassingen aan de 
Nederlandse situatie). 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een richtlijn waarover (veel) discussie te verwachten is en een 
richtlijn waarover geen (weinig) discussie wordt verwacht. 
 
Optie 1: 
Indien er sprake is van een richtlijn, waarover geen of niet veel discussie verwacht wordt (bijvoorbeeld 
indien deze gebaseerd wordt op een bestaande, bijvoorbeeld een internationale richtlijn), wordt een 
conceptrichtlijn gemaakt, welke op de website van de NVT wordt geplaatst en waarvan bericht aan de 
leden wordt gestuurd. De leden hebben gedurende 1 maand de mogelijkheid tot het geven van 
commentaar. Na afloop van deze maand wordt deze richtlijn, zonder verder bediscussieerd te worden, 
als richtlijn vastgesteld en op de website geplaatst. Van dit feit wordt melding gemaakt in de 
eerstvolgende Algemene LedenVergadering (ALV).  
Mochten er onverwacht veel uiteenlopende reacties bij de NVT op de conceptrichtlijn binnenkomen, 
dan wordt alsnog het scenario voor een “richtlijn met discussie” (optie 2) gevolgd. 

Optie 2: 
Betreft het een richtlijn waarover discussie bestaat, cq. veel discussie te verwachten is, dan wordt er 
tijd voor deze discussie ingeruimd in het programma van een wetenschappelijke vergadering of ALV. 
De conceptrichtlijn zal in dit geval uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst op 
de website worden geplaatst, waarvan bericht aan de leden wordt gestuurd. De Commissie Richtlijnen 
zal de tijdens deze discussie naar voren gebrachte suggesties beoordelen en eventueel in een nieuwe 
conceptrichtlijn verwerken. Dan volgt alsnog de procedure volgens optie 1. 

Alle goedgekeurde richtlijnen worden voorzien van een revisiedatum.  

De Commissie Richtlijnen zal in die gevallen, waarin een richtlijn ook het vakgebied van een andere 
wetenschappelijke vereniging (WV) raakt, beoordelen of samenwerking met de andere WV bij het 
ontwikkelen of reviseren van de betreffende richtlijn zinvol is. In die gevallen zal daarover contact 
worden opgenomen met de Commissie Richtlijnen van de betreffende WV. 

Een gemeenschappelijke te ontwikkelen richtlijn van 2 of meer wetenschappelijke verenigingen, 
waaronder de NVT, volgt, i.v.m. de noodzaak tot besluitvaardigheid en de voortgang van het proces, 
altijd de procedure van een conceptrichtlijn zonder veel discussie. 

Een voorstel tot revisie van een richtlijn (bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen) kan, ondanks 
het feit dat de revisiedatum nog niet verstreken is, met argumenten worden voorgelegd aan de 
Commissie Richtlijnen, via het secretariaat van de NVT. De Commissie zal beoordelen of de 
aangevoerde argumenten voldoende grond zijn voor een tussentijdse herziening. 

Op details gereviseerd voorstel van het door ALV op 21 mei 2010 goedgekeurde protocol. 
 
Goedgekeurd door het bestuur NVT, oktober 2011 


