
Verenso Richtlijnagenda

Inleiding
  Kwaliteitsstandaarden, waaronder richtlijnen en handreikingen, vormen de 

spil van kwaliteitsbeleid. Om te komen tot een aanbod aan actuele, relevante 
kwaliteitsstandaarden is een lange termijnplanning noodzakelijk voor het onder-
houden en ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen. Daarom heeft Verenso 
een richtlijnagenda ontwikkeld. Het doel van deze richtlijnagenda is om de 
komende jaren input te bieden voor de (multidisciplinaire) richtlijnontwikkeling 
in de ouderengeneeskunde. De richtlijnagenda richt zich op medisch-inhoudelijke 
onderwerpen.

Aanpak
  Het huidige aanbod van Verenso richtlijnen en medisch-inhoudelijke hand-

reikingen is geïnventariseerd en beoordeeld op actualiteit. Daarnaast zijn 
mogelijk nieuwe onderwerpen voor richtlijnontwikkeling geïnventariseerd. 
De richtlijnen die toe zijn aan herziening en mogelijk nieuwe onderwerpen voor 
richtlijnontwikkeling zijn ter prioritering aan de leden voorgelegd. Dit is gedaan 
met behulp van een online vragenlijst. De resultaten van deze vragenlijst zijn 
uiteindelijk in nauwe samenwerking met de Werkgroep Richtlijnontwikkeling 
(WRO) van Verenso omgezet naar een concept richtlijnagenda. Deze concept 
richtlijnagenda is ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur, wat heeft geleid 
tot een definitieve richtlijnagenda. 

De richtlijnagenda
De richtlijnagenda bestaat uit de volgende 10 onderwerpen (alfabetische volgorde): 
•  Antibiotic stewardship (nieuw)
•  Blaaskatheters (herziening richtlijn) 
•  Diagnostiek delier bij cognitieve problemen (nieuw)
•  Influenzapreventie (herziening richtlijn)
•  Revalidatie na heupfractuur (nieuw)
•  Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen (herziening richtlijn)
•  Verslaving (nieuw)
•  Vrijheidsbeperkende maatregelen (nieuw)
•  Wilsonbekwaamheid (herziening handreiking)
•  Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde (herziening handreiking)

Beschouwing
De richtlijnagenda is zo zorgvuldig mogelijk tot stand gekomen. Terugkijkend 
kan worden geconcludeerd dat er meer aandacht had mogen zijn voor het 
inventariseren van nieuwe onderwerpen en dat de raadpleging van de achter-
ban breder had kunnen worden ingezet. Hiervoor is een aantal aanbevelingen 
voor in de toekomst gedaan. 

Realisatie
De richtlijnagenda dient als leidraad voor de richtlijnontwikkeling van Verenso 
en zal onder andere input zijn voor het ontwikkelen van een multidisciplinaire 
richtlijnagenda. Periodiek zal, op basis van ontwikkelingen binnen de ouderen-
geneeskunde, worden geëvalueerd of de richtlijnagenda geüpdatet moet worden.
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