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1 Inleiding

Het KNGF ontwikkelt een groot aantal kwaliteitsstandaarden, waarin wetenschappelijke 

evidentie wordt omgezet naar voor de praktijk hanteerbare en toepasbare producten, zoals 

richtlijnen.

Het KNGF ontwikkelt richtlijnen die zich primair richten op de fysiotherapeut, dit zijn de 

KNGF-richtlijnen. Daarnaast is het KNGF actief betrokken bij richtlijnen die worden geïnitieerd

door een andere beroepsgroep, -vereniging of organisatie; dit worden externe richtlijnen

genoemd. 

Zowel KNGF-richtlijnen als externe richtlijnen worden ontwikkeld door een multidisciplinaire

werkgroep.

Alle externe richtlijnen en KNGF-richtlijnen zijn beschikbaar via www.kngf.nl/kennisplatform. 

Definitie richtlijn
Een richtlijn wordt als volgt gedefinieerd: 

‘Een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, 

berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwe-

gingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise 

en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers’ (Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012).

Richtlijnen worden beschouwd als hulpmiddel voor zorgprofessionals en (potentiële) zorg-

gebruikers bij het maken van keuzes rond zorg. Zorgprofessionals kunnen de richtlijn tevens

gebruiken voor het bijhouden van kennis, voor onderwijs- en nascholingsdoeleinden en voor

het opstellen van (multidisciplinaire) samenwerkingsafspraken.

Richtlijnen zijn geen dwingende voorschriften. Zorgverleners kunnen, en in sommige 

gevallen moeten, afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn, mits dit wordt 

gemotiveerd in het zorgdossier (Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012).

Definitie, doel en doelgroep externe richtlijn
Een externe richtlijn is een multidisciplinaire richtlijn1 die op initiatief van een andere 

beroepsgroep, - vereniging of organisatie wordt ontwikkeld of herzien. 

Een externe richtlijn heeft als doel de beste zorg voor een specifieke doelgroep te beschrijven,

waarmee nagestreefd wordt de juiste zorg op de juiste plek, door de juiste zorgprofessional te

leveren (Taskforce 2018). Het principe van evidence based practice (EBP) staat hierbij centraal

(Sackett 1995, 2000). Evidence-based practice vormt de afweging tussen wetenschappelijke 

evidentie, de context én voorkeuren van de patiënt de klinische expertise (Greenhalgh 2014; 

Haynes 2002). Wetenschappelijke evidentie dient hierbij als uitgangspunt (figuur 1). Andere 

belangrijke factoren in de weging zijn (praktische) toepasbaarheid en kosteneffectiviteit (Sat-

terfield 2009) en de context van zowel patiënt, therapeut als omgeving (RVS 2017).

De zorgvuldige weging van al deze aspecten, in gezamenlijkheid, leidt uiteindelijk tot 

aanbevelingen voor de praktijk.

1   Waar richtlijn staat kan ook kwaliteitsstandaard, leidraad of zorgstandaard worden gelezen.
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Figuur 1. Het principe van evidence based practice

Het KNGF wordt in toenemende mate actief betrokken bij de ontwikkeling van externe richt-

lijnen betreffende de zorg voor patiënten- en doelgroepen waarbij ook de fysiotherapeut een

rol speelt in het desbetreffende zorgproces. Het KNGF is actief betrokken bij externe richtlijnen

om de waarde van fysiotherapie (beter) kenbaar te maken en de fysiotherapeut te positioneren 

in het zorgveld, waar dit het vakgebied van de fysiotherapie betreft. 

Een externe richtlijn is primair bedoeld voor de zorgprofessional die behoort tot de initiatief-

nemende vereniging of organisatie. Omdat de externe richtlijn multidisciplinair wordt 

ontwikkeld, hebben de aanbevelingen bovendien betrekking op overige betrokken zorgpro-

fessionals en kunnen ook patiënten (met de bepaalde klacht/ziekte/aandoening als onderwerp

van de richtlijn) gezien worden als doelgroep. Waar de fysiotherapie betrokken is en een rol

speelt in het zorgproces van de betreffende patiënt, wordt tevens de fysiotherapeut gezien als 

doelgroep van de richtlijn. 

Een beschrijving van fysiotherapie binnen het zorgpad van de patiënt is belangrijk voor zowel 

fysiotherapeuten, verwijzers, andere (zorg)professionals als voor patiënten. Ook kan deze 

beschrijving de basis vormen voor een gesprek over bekostiging van fysiotherapie binnen het 

huidige zorgsysteem.

Het is de verantwoordelijkheid van het KNGF, en hiermee de fysiotherapeut, om op de hoogte 

te zijn van de aanbevelingen die een richtlijn geeft aan de praktijk. Om deze reden zet het 

KNGF zowel in op actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van externe richtlijn, als op 

disseminatie en implementatie van deze externe richtlijnen onder fysiotherapeuten.

Richtlijntraject
Een extern richtlijntraject kan bestaan uit de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn of de 

update van een reeds bestaande richtlijn. Wanneer het traject een nieuwe richtlijn betreft, 

wordt er gesproken van ‘ontwikkeling’. Wanneer een richtlijn wordt geüpdatet en gereviseerd, 

wordt er gesproken van een ‘herziening’. 

Leidraad externe richtlijnen 
Deze leidraad is van toepassing op externe richtlijnen waar het KNGF (actief) bij betrokken 

is. De overige kwaliteitsstandaarden van het KNGF, zoals KNGF-richtlijnen en evidence

statements, komen op een andere manier tot stand.2 

Deze leidraad is als volgt opgebouwd:

· een beschrijving van de organisatiestructuur inclusief taakomschrijving en verantwoorde-

 lijkheden van alle betrokkenen (hoofdstuk 2 ‘Organisatiestructuur’);

· een beschrijving van de een extern richtlijntraject aan de hand van vier fasen (hoofdstuk 3 

‘Fasen van een extern richtlijntraject’);

· referentielijst.

2   Zie voor de methodiek van KNGF-richtlijnen: ‘KNGF-richtlijnmethodiek 2019’ via

 www.kngf.nl/kennisplatform/richtlijnen. 
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2 Organisatiestructuur

In de organisatiestructuur van externe richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen de 

externe organisatiestructuur van een extern richtlijntraject en de interne organisatiestructuur 

binnen het KNGF (tabel 1).

Tabel 1. Betrokken partijen en hun rol in een extern richtlijntraject

Externe organisatiestructuur

Partij Rol

Initiërende partij Initiatiefnemer voor de ontwikkeling/
herziening van de richtlijn

Richtlijnwerkgroep Verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling/herziening van de richtlijn

Richtlijnklankbordgroep Adviserend aan de richtlijnwerkgroep

Interne organisatiestructuur

Partij Rol

Bestuur KNGF Opdrachtgever, verantwoordelijk voor 
afvaardiging en autoriserende partij

Afdeling Kwaliteitsbeleid Opdrachtnemer

Projectleider externe richtlijnen Procescoördinator, uitvoerder en begeleider

Afgevaardigde Inhoudsdeskundig fysiotherapeut, afgevaar-
digd namens het KNGF om de fysiotherapie 
te vertegenwoordigen in het richtlijntraject

Beroepsinhoudelijke vereniging (BI) Medeverantwoordelijk voor afvaardiging en/
of mede-autoriserende partij (indien van 
toepassing)

Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) Adviesorgaan betreffende een geschikte 
afgevaardigde

Onafhankelijk inhoudsdeskundige Levert knelpunten en/of inhoudelijk 
commentaar op de conceptrichtlijn (peer 
review)

2.1  Externe organisatiestructuur

2.1.1 Initiërende partij
De initiërende partij is ‘een andere beroepsvereniging of organisatie die het initiatief neemt 

tot de ontwikkeling of herziening van de externe richtlijn’. 

Partijen die initiatief nemen voor de ontwikkeling of herziening van een richtlijn en hier veelal 

subsidie voor kunnen ontvangen, zijn bijvoorbeeld beroepsverenigingen die zijn aangesloten 

bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) of 

andere organisaties, zoals IKNL en de Nederlandse Diabetes Federatie. Wanneer er sprake is 

van een richtlijnherziening, is de initiërende partij over het algemeen de regiehoudende partij 

van de reeds bestaande richtlijn. Dit betekent dat deze partij verantwoordelijk is voor het 

onderhoud aan de richtlijn.

Specifieke taken van de initiërende partij 

· Verwerven van financiering voor de ontwikkeling of herziening van de richtlijn.

· Uitnodigen van andere partijen die betrokken zijn bij de zorg voor de doelpopulatie van de

 richtlijn, zoals beroeps- en patiëntenorganisaties.

· Bepalen van welke partijen onderdeel zullen uitmaken van de werkgroep en/of klankbord-

groep;
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· Aanstellen van een voorzitter van de werkgroep.

· Uitnodigen van partijen voor deelname aan het richtlijntraject.

· Inhoudelijk en procesmatig begeleiden van het richtlijntraject.

· Uitnodigingen van andere partijen voor het leveren van commentaar op de conceptrichtlijn

 en het autoriseren van de definitieve richtlijn (hoofdstuk 3).

· Dragen van eindverantwoordelijkheid voor (onderhoud van) de richtlijn.

2.1.2 Richtlijnwerkgroep
De richtlijnwerkgroep is een multidisciplinaire werkgroep die bestaat uit afgevaardigden vanuit 

de partijen (zoals beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen) die het meest betrok-

ken zijn bij de zorg voor de doelgroep van de richtlijn. Tevens bestaat de richtlijnwerkgroep 

uit vertegenwoordiging van patiënten, zoals een patiëntenorganisatie. De richtlijnwerkgroep is 

verantwoordelijk voor de inhoud van de richtlijn.

Specifieke taken van de richtlijnwerkgroep 

· Bepalen van de scope, het doel en de doelgroep van de richtlijn.

· Prioriteren van verzamelde knelpunten in de zorg voor de richtlijndoelgroep.

· Opstellen en prioriteren van uitgangsvragen die in de richtlijn zullen worden uitgewerkt.

· Zoeken en selecteren van (wetenschappelijke) literatuur die behoort bij de uit te werken

 uitgangsvragen van de richtlijn.3

· Wegen en samenvatten van de geselecteerde literatuur.

· Bespreken en bediscussiëren van literatuurconclusies en overige overwegingen.

· Formuleren van aanbevelingen voor de praktijk.

· Schrijven van richtlijnteksten.

· Informeren en raadplegen van de achterban van elk specifiek lid van de werkgroep. De

 leden van de werkgroep zijn veelal zelf verantwoordelijk voor het contact met hun eigen 

 beroepsvereniging of organisatie.

2.1.3 Richtlijnklankbordgroep 
De richtlijnklankbordgroep geeft advies aan de richtlijnwerkgroep. De klankbordgroep staat 

meer op afstand in vergelijking met de werkgroep. De klankbordgroep wordt een aantal keer 

gedurende het richtlijntraject geconsulteerd door de werkgroep.

Specifieke taken van de richtlijnklankbordgroep

· Geven van advies en feedback op de prioritering van de knelpunten door de werkgroep.

· Geven van advies en feedback op de door de werkgroep opgestelde uitgangsvragen.

· Geven van feedback op conceptrichtlijnteksten.

· Informeren en raadplegen van de eigen achterban (per lid van de klankbordgroep).

2.2 Interne organisatiestructuur

2.2.1  Bestuur KNGF
Het bestuur van het KNGF is opdrachtgever voor zowel de betrokkenheid bij de ontwikkeling/

herziening als de implementatie van externe richtlijnen. Het bestuur neemt hiertoe jaarlijks 

deze opdracht op in het KNGF-jaarplan, waarbij het KNGF-meerjarenplan als leidraad wordt 

gebruikt.

Specifieke taken van het bestuur van het KNGF

· Formuleren van de opdracht voor ontwikkeling/herziening en implementatie van externe

 richtlijnen en goedkeuring van opname van deze opdracht in het KNGF-jaarplan.

· Scheppen van voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht in de zin van financiële 

 middelen en menskracht.

· Mandateren van leden die namens het KNGF zijn afgevaardigd in de werkgroep en/of 

 klankbordgroep van een externe richtlijn.

· Autoriseren van de definitieve richtlijn.

3   Veelal wordt de werkgroep hierbij ondersteund door een informatiespecialist, epidemioloog en/of 

 wetenschappelijk medewerker van de initiërende partij.
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2.2.2 Afdeling Kwaliteitsbeleid
De afdeling Kwaliteitsbeleid van het KNGF neemt de opdracht van het bestuur aan en is ver-

antwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht.

2.2.3  Projectleider externe richtlijnen
De projectleider externe richtlijnen is een KNGF-richtlijnexpert en is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de opdracht. Een KNGF-richtlijnexpert beschikt over expertise en ervaring op 

het gebied van richtlijnontwikkeling, procesbegeleiding, systematisch literatuuronderzoek, 

epidemiologie, ontwikkeling van meetinstrumenten en implementatiestrategieën (Zorginsti-

tuut 2017).4

De projectleider externe richtlijnen vervult de rol van procescoördinator, uitvoerder en begelei-

der. Deze rollen worden hierna toegelicht.

Procescoördinator
Jaarlijks participeert het KNGF in vele externe richtlijntrajecten. De projectleider externe 

richtlijnen coördineert het geheel aan startende en lopende richtlijntrajecten, houdt zicht op 

de voortgang en het proces van richtlijntrajecten en is verantwoordelijk voor de financiën ten 

behoeve van de betrokkenheid bij externe richtlijnen vanuit het KNGF.

Specifieke taken van de projectleider als procescoördinator

· Houden van overzicht betreffende alle startende en lopende externe richtlijntrajecten waar

 het KNGF actief bij betrokken is en de voortgang van deze trajecten rapporteren.

· Onderhouden van contact met beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) die bij een extern 

 richtlijntraject betrokken zijn; welke BI het betreft en de intensiteit en inhoud van het 

 contact verschilt per externe richtlijn.

· Informeren van het bestuur van het KNGF over de voortgang van de opdracht in relatie tot 

 het KNGF-jaarplan.

Uitvoerder
De projectleider externe richtlijnen is per externe richtlijn verantwoordelijk voor het proces van 

het gehele richtlijntraject aangaande het fysiotherapeutisch vakgebied. Een richtlijntraject is 

opgedeeld in een voorbereidingsfase, een ontwikkelfase, een commentaar- en autorisatiefase, 

en een disseminatie- en implementatiefase (zie hiervoor hoofdstuk 3).

Specifieke taken van de projectleider als uitvoerder

· Beoordelen van een uitnodigingsverzoek van een externe partij op relevantie voor de 

 fysiotherapie.

· Benaderen van een afgevaardigde (al dan niet in overleg met de betrokken BI’s).

· Advies vragen aan het WCF wanneer een geschikte kandidaat-afgevaardigde niet gevonden

 wordt of kennis hieromtrent ontoereikend is.

· Verzorgen van communicatie en afstemming met de initiërende partij.

· Feedback geven op conceptteksten van de werkgroep en/of de afgevaardigde.

· In behandeling nemen en uitzetten van verzoeken van de initiërende partij, zoals input 

 voor de knelpunteninventarisatie, commentaar op de conceptrichtlijn of het autorisatie-

 verzoek.

· Uitzetten van het verzoek tot commentaar op de conceptrichtlijn bij onafhankelijk

 inhoudskundige fysiotherapeuten en betrokken BI(’s).

· Geven van (methodologisch, tekstueel, strategisch) commentaar op de conceptrichtlijn.

· Bundelen van al het binnengekomen commentaar en checken op tegenstrijdigheden.

· Versturen van het gebundelde commentaar aan de initiërende partij.

· Opstellen van een advies aan het bestuur van het KNGF ten aanzien van autorisatie van de

 definitieve richtlijn.

· Opstellen van een nieuwsbericht om de fysiotherapeut te informeren over de publicatie 

 van de richtlijn.

· Samenvatten van de belangrijkste aanbevelingen voor de fysiotherapeut ten behoeve van

 de publicatie van de richtlijn op het KNGF Kennisplatform.

4   Zie de KNGF-richtlijnenmethodiek 2019 voor een nadere omschrijving van de rol van de 

 KNGF-richtlijnexpert.
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· Analyseren van de definitieve richtlijn voor eventuele implementatie.

· Ontwikkelen van overige implementatieproducten (indien gewenst, relevant en/of 

 noodzakelijk) ten behoeve van verdere disseminatie en implementatie van de richtlijn 

 onder fysiotherapeuten.

Begeleider 
De projectleider externe richtlijnen is verantwoordelijk voor het individueel begeleiden van 

elke inhoudsdeskundig fysiotherapeut die namens het KNGF afgevaardigd is in een werk- en/

of klankbordgroep van een externe richtlijn. De projectleider externe richtlijnen begeleidt de 

afgevaardigde hierbij actief.

Specifieke taken van de projectleider als begeleider van de afgevaardigde

· Informeren van de afgevaardigde over een extern richtlijntraject en de taken en 

 verantwoordelijkheden die hiertoe behoren.

· Methodologische begeleiding geven en de afgevaardigde informeren over de richtlijn-

 methodiek.

· Adviseren en meedenken over inhoudelijke input voor een richtlijn (zoals het inbrengen

 van knelpunten5, formuleren van uitgangsvragen of het uitwerken van richtlijnteksten).

· Adviseren over de positionering van de fysiotherapie in het richtlijntraject.

· Contact onderhouden gedurende het gehele richtlijntraject.

· Aanspreekpunt en vraagbaak zijn voor de afgevaardigde.

· Feedback geven op conceptteksten van de richtlijn.

· Informeren over het commentaar dat op de conceptrichtlijn is gegeven.

· Informeren over de voorgenomen disseminatie en implementatie van de definitieve 

 richtlijn.

2.2.4 Afgevaardigde 
Een afgevaardigde is ‘een inhoudsdeskundig fysiotherapeut en/of wetenschapper op het 

gebied van het specifieke richtlijnonderwerp die namens het KNGF de fysiotherapie vertegen-

woordigt in het richtlijntraject’. Een afgevaardigde wordt op basis van wetenschappelijke ken-

nis en klinische expertise op het gebied van het richtlijnonderwerp benaderd en geselecteerd. 

De afgevaardigde neemt plaats in de werkgroep of klankbordgroep van de specifieke richtlijn 

en wordt hiervoor officieel gemandateerd door het KNGF. Dit betekent dat de afgevaardigde 

niet op persoonlijke titel in de werk- of klankbordgroep plaatsneemt, maar namens de gehele 

beroepsgroep de fysiotherapie vertegenwoordigt in het richtlijntraject.

Specifieke taken van de afgevaardigde

· Vertegenwoordigen van de fysiotherapie in de werk- of klankbordgroep van de richtlijn.

· Voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten die worden georganiseerd binnen het richt-

lijntraject (zoals de invitational conference6 en de werkgroep dan wel klankbordgroepbij-

eenkomsten).

· Uitvoeren van specifieke taken met betrekking tot de uitwerking van uitgangsvragen van 

de richtlijn die betrekking hebben op of een relatie hebben met fysiotherapie. Binnen 

een werkgroep bestaan deze taken uit het selecteren en wegen van gevonden literatuur, 

lezen, beoordelen en/of schrijven van richtlijnteksten en bediscussiëren van literatuur in 

de werkgroep om te komen tot aanbevelingen. Binnen een klankbordgroep bestaan deze 

taken voornamelijk uit het lezen en beoordelen van richtlijnteksten en bediscussiëren van 

uiteindelijke aanbevelingen.

· Informeren van de projectleider externe richtlijnen gedurende het richtlijntraject; hiertoe 

heeft de afgevaardigde contact met de projectleider externe richtlijnen.

· Raadplegen van het KNGF en consulteren van de projectleider externe richtlijnen, in het 

bijzonder wanneer een richtlijntraject, of onderdeel van de richtlijn, politiek of strategisch 

beladen is of kan worden.

5 Aan het begin van een richtlijntraject worden knelpunten in de zorg voor de specifieke doelgroep in 

kaart gebracht. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 3 bij de beschrijving van de

 Ontwikkelfase.

6 Een Invitational conference is een eerste bijeenkomst waarin alle betrokken partijen uit het zorgveld 

worden uitgenodigd om knelpunten in de zorg voor de betreffende doelgroep in kaart te brengen.
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2.2.5 Beroepsinhoudelijke vereniging
Wanneer een onderwerp van de richtlijn die wordt ontwikkeld of herzien, overlap heeft met 

het aandachtsgebied van een BI, informeert het KNGF de desbetreffende BI over het richtlijn-

traject. Er vindt doorlopend afstemming plaats tussen het KNGF en de betreffende BI.

Specifieke taken van de betreffende BI

· In afstemming met het KNGF vertegenwoordigen van de fysiotherapie.

· Benaderen van een geschikte afgevaardigde, in afstemming en samenwerking met de 

projectleider externe richtlijnen.

· Benaderen van een (of meerdere) inhoudsdeskundig fysiotherapeut(en) die de concept-

 richtlijn van onafhankelijk commentaar kan (kunnen) voorzien (peer review).

· Meedenken en participeren in de disseminatie en implementatie van de definitieve richt-

lijn.

Wanneer een BI rechtstreeks door een externe partij wordt benaderd met het verzoek te parti-

ciperen in een richtlijntraject, wordt de BI verzocht dit te melden aan de projectleider externe 

richtlijnen.

2.2.6 Wetenschappelijk College Fysiotherapie 
Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) heeft als doel een wetenschappelijk gefun-

deerde uitoefening van het vakgebied fysiotherapie te bevorderen. Onderdeel hiervan is het 

adviseren over de ontwikkeling en herziening van richtlijnen (Reglement WCF 2016).

Wanneer de projectleider externe richtlijnen en/of de betrokken BI geen geschikte kandidaat-

afgevaardigde weet, of twijfelt over de keuze van de kandidaat, kan het WCF om advies 

gevraagd worden.

Specifieke taak van het WCF 

· op verzoek adviseren ten aanzien van een geschikte afgevaardigde voor de werkgroep of 

klankbordgroep van een externe richtlijn.

2.2.7 Onafhankelijk inhoudsdeskundige
Een onafhankelijk inhoudsdeskundige is ‘een inhoudsdeskundig fysiotherapeut en/of we-

tenschapper op het gebied van het specifieke richtlijnonderwerp, die niet bij het betreffende 

richtlijntraject betrokken is.’ De projectleider externe richtlijnen kan (al dan niet in afstem-

ming met een betrokken BI) een (of meerdere) onafhankelijke inhoudsdeskundige(n) benade-

ren voor input of onafhankelijk advies ten behoeve van de fysiotherapeutische inhoud van de 

richtlijn. Input is veelal gewenst bij het aanleveren van knelpunten ten aanzien van de zorg 

voor de doelgroep van de richtlijn en het inhoudelijk commentaar leveren op de conceptricht-

lijn (peer review). 

Voor het verzamelen van knelpunten kunnen specifieke inhoudsdeskundigen worden uitge-

nodigd of wordt een oproep gedaan aan alle KNGF-leden. Voor het leveren van commentaar 

worden specifieke inhoudsdeskundigen uitgenodigd om te fungeren als ‘peer reviewer’. Meer 

uitleg over het leveren van commentaar op de conceptrichtlijn is opgenomen in hoofdstuk 3.

Specifieke taken van de onafhankelijk inhoudsdeskundige

· Leveren van knelpunten ten aanzien van de zorg voor de doelgroep van de betreffende 

richtlijn.

· Leveren van commentaar op de conceptrichtlijn (peer review).

3 Fasen van een extern richtlijntraject

Een extern richtlijntraject kan worden opgedeeld in vier fasen: voorbereidingsfase, ontwik-

kelfase, commentaar- en autorisatiefase en disseminatie- en implementatiefase (figuur 2). 

De fasen komen overeen met de fasen in de KNGF-richtlijnenmethodiek (Driehuis 2019), de 

specifieke taken en werkzaamheden verschillen echter. De werkzaamheden binnen een extern 

richtlijntraject worden in dit hoofdstuk beschreven aan de hand van deze vier fasen.
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Figuur 2. De vier fasen van een extern richtlijntraject met de bijbehorende taken

3.1 Voorbereidingsfase

Adhesieverklaring
In de meeste gevallen wordt de subsidie voor de ontwikkeling of herziening van de richtlijn 

aangevraagd door de initiërende partij. Alvorens tot een subsidieaanvraag over te gaan, be-

nadert de initiërende partij de andere beoogde partijen, zoals het KNGF, met het verzoek een 

adhesieverklaring af te geven. De projectleider externe richtlijnen neemt dit verzoek in behan-

deling. Met het afgeven van een adhesieverklaring zegt het KNGF toe deel te zullen nemen aan 

het traject wanneer de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt. 

Uitnodiging tot participatie
Het KNGF ontvangt van de initiërende partij de uitnodiging tot participatie aan het richtlijntra-

ject. Participatie kan bestaan uit enkel deelname aan de knelpunteninventarisatie (Invitational 

conference) en/of deelname aan de werkgroep en/of deelname aan de klankbordgroep. 

De projectleider externe richtlijnen beoordeelt de uitnodiging op relevantie voor de fysiothe-

rapie (‘is het wenselijk en relevant voor de fysiotherapie te participeren in dit richtlijntraject?’) 

en beoordeelt de gevraagde betrokkenheid, zoals de plek in de werk- en/of klankbordgroep 

(‘Is de gevraagde betrokkenheid wenselijk en kan de fysiotherapie voldoende vertegenwoor-

digd worden vanuit die plek?’). 

Wanneer de gevraagde betrokkenheid tekortschiet, zoals wanneer het KNGF gevraagd wordt 

voor de klankbordgroep, terwijl de werkgroep meer relevant lijkt, neemt de projectleider 

externe richtlijnen contact op met de initiërende partij en wordt het gesprek aangegaan om 

alsnog de gewenste positie in het ontwikkel-/herzieningstraject te verkrijgen. 

In het geval het KNGF enkel gevraagd wordt te participeren in de knelpunteninventarisatie, 

benadert de projectleider externe richtlijnen inhoudsdeskundigen met het verzoek input te 

geven ten aanzien van de knelpunten. 

Benaderen van een afgevaardigde
Bij een voor de fysiotherapie relevante richtlijn, wordt de uitnodiging in behandeling geno-

men. Dit betekent dat de projectleider externe richtlijnen, eventueel in afstemming en samen-

werking met een BI, op zoek gaat naar een geschikte afgevaardigde om zitting te nemen in de 

gevraagde werkgroep of klankbordgroep. Omdat wetenschappelijke literatuur de basis vormt 

voor een richtlijn, is kennis van deze literatuur essentieel. Daarnaast is klinische expertise van 

belang om de wetenschappelijke literatuur te kunnen wegen op bruikbaarheid en toepasbaar-

heid voor de praktijk. 

De afgevaardigde inhoudsdeskundig fysiotherapeut dient te beschikken over:

· zowel wetenschappelijke kennis en ervaring als klinische fysiotherapeutische expertise op 

het gebied van het richtlijnonderwerp;

· kennis betreffende de systematiek en methodiek van wetenschappelijk literatuuronder-

zoek en de interpretatie van dergelijk onderzoek (volgens GRADE);

· de vaardigheden om de fysiotherapie te kunnen positioneren en de relevantie van fysio-

therapie kenbaar te maken en te onderbouwen in een multidisciplinaire werkgroep;

· de bereidheid om de fysiotherapie als geheel namens het KNGF te vertegenwoordigen;
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· de bereidheid om door de projectleider externe richtlijnen geïnformeerd te worden over 

de systematiek en methodiek van richtlijntrajecten;

· de bereidheid om gedurende het traject contact te onderhouden met de projectleider 

externe richtlijn over de voortgang van het richtlijntraject en over de positie van fysiothe-

rapie in de richtlijn.

De projectleider externe richtlijnen benadert de potentiële afgevaardigde om namens het KNGF 

de fysiotherapie te vertegenwoordigen in de werkgroep of de klankbordgroep. Soms wordt 

het KNGF gevraagd om zitting te nemen in beide groepen; dan worden twee afgevaardigden 

benaderd.

De projectleider externe richtlijnen informeert de afgevaardigde(n) over het richtlijntraject, de 

verwachtingen en de werkzaamheden die bij de afvaardiging horen. Ook worden er afspraken 

gemaakt over contactmomenten. De afgevaardigde wordt verzocht om na elke richtlijnbij-

eenkomst een korte terugkoppeling te geven en eventuele documenten, zoals notulen, door 

te sturen. Op deze manier kan de projectleider externe richtlijnen overzicht houden over het 

proces en de inhoud van de richtlijn op afstand bewaken.

Mandatering van de afgevaardigde
De afgevaardigde wordt door het KNGF officieel in de werkgroep dan wel klankbordgroep ge-

mandateerd. Dit houdt in dat de afgevaardigde niet op persoonlijke titel optreedt, maar dat de 

afgevaardigde namens het KNGF, en dus de gehele beroepsgroep, de fysiotherapie vertegen-

woordigt. Hiervoor wordt een mandaatformulier ondertekend door het KNGF en toegestuurd 

aan zowel initiërende partij als de afgevaardigde. 

De voorbereidingsfase duurt circa zes maanden.

3.2 Ontwikkelfase
De ontwikkelfase is de langste fase in een extern richtlijntraject. In deze fase wordt de concep-

trichtlijn geschreven.

Knelpunteninventarisatie
De meeste richtlijntrajecten starten met een knelpunteninventarisatie. Het betreft dan knel-

punten in de zorg voor de doelgroep van de richtlijn. Dit kunnen zorginhoudelijke knelpunten 

betreffen, zoals ‘het is onbekend wat de meest effectieve behandeling is’, maar ook orga-

nisatorische knelpunten, zoals ‘patiënten worden te laat verwezen voor fysiotherapie’. De 

inventarisatie vindt tijdens een invitational conference plaats of schriftelijk. Een invitational 

conference is een bijeenkomst waarvoor de initiërende partij alle betrokken partijen uitnodigt 

en waarin alle betrokken partijen hun knelpunten inbrengen.

Wanneer de knelpunteninventarisatie schriftelijk plaatsvindt, kan de projectleider externe 

richtlijnen ervoor kiezen de leden van het KNGF uit te nodigen om knelpunten aan te dragen, 

bijvoorbeeld via een oproep in een nieuwsbericht. De projectleider externe richtlijnen vat alle 

binnengekomen knelpunten samen, en stuurt de gebundelde knelpunten naar de initiërende 

partij.

Als knelpunteninventarisatie plaatsvindt door middel van een invitational conference wordt de 

afgevaardigde gevraagd om tijdens deze bijeenkomst knelpunten die er zijn vanuit fysiothera-

peutisch perspectief in te brengen. 

In sommige gevallen betrekt het KNGF een tweede inhoudsdeskundig fysiotherapeut bij dit 

proces, die de afgevaardigde kan ondersteunen bij de voorbereiding op deze bijeenkomst. De 

afgevaardigde bespreekt de knelpunten (tevens) met de projectleider externe richtlijnen. Deze 

kan de afgevaardigde advies geven over hoe de knelpunten het beste kunnen worden inge-

bracht en hoe ze kunnen worden onderbouwd. Beide aspecten zijn van groot belang, omdat 

de knelpunten die uiteindelijk worden geprioriteerd de basis van de externe richtlijn vormen.

Afgevaardigden die namens het KNGF een invitational conference bezoeken, ontvangen hier-

voor een vacatie- en reiskostenvergoeding.
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Werkgroepbijeenkomsten
Gedurende de ontwikkelfase van een richtlijn vinden er meerdere werkgroepbijeenkomsten 

plaats.

Wanneer de afgevaardigde deel uitmaakt van de werkgroep, wordt van de afgevaardigde ver-

wacht deze bijeenkomsten voor te bereiden en actief te participeren in de bijeenkomst. 

Over het algemeen start de werkgroep met het prioriteren van ingebrachte knelpunten. Op 

basis hiervan worden de geprioriteerde knelpunten omgezet in uitgangsvragen (onderzoeks-

vragen). De antwoorden op deze uitgangsvragen vormen tezamen de uiteindelijke richtlijn. 

De uitgangsvragen worden, waar mogelijk, systematisch uitgewerkt op basis van bestaande 

wetenschappelijke evidentie. Het proces van literatuuronderzoek wordt vaak begeleid en/of 

uitgevoerd door een wetenschappelijk medewerker van de initiërende partij.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de werkgroep, en de uitgangsvragen die zullen wor-

den uitgewerkt in het richtlijntraject, zal de afgevaardigde ook buiten de bijeenkomsten tijd 

dienen te besteden aan het richtlijntraject. Hierbij kan gedacht worden aan het formuleren 

van een uitgangsvraag met betrekking tot fysiotherapie, het selecteren en wegen van litera-

tuur, het lezen van conceptteksten en/of het (deels) schrijven van richtlijnteksten.

In de werkgroepbijeenkomsten is het de taak van de afgevaardigde om de fysiotherapie te 

vertegenwoordigen binnen de multidisciplinaire werkgroep. Binnen de werkgroep worden 

de conclusies op basis van het literatuuronderzoek besproken tot er consensus is over de 

uiteindelijke aanbevelingen voor de praktijk. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de GRADE-

methodiek (GRADE working group, 2004) en geldt het principe van evidence based practice (zie 

hoofdstuk 1). Uiteindelijk leidt elke uitgangsvraag tot een of meerdere aanbevelingen voor de 

praktijk. 

Voor de aanwezigheid bij werkgroepbijeenkomsten is veelal een vergoeding beschikbaar vanuit 

de initiërende partij.

Klankbordgroepbijeenkomsten
De klankbordgroep komt in de ontwikkelfase enkele keren bij elkaar, maar minder vaak dan 

de werkgroep. Veelal vindt consultatie schriftelijk plaats; deze betreft de prioritering van 

knelpunten, het vaststellen van uitgangsvragen en het verzoek om mee te lezen met concept-

teksten.

Wanneer het KNGF zowel in de werkgroep als in de klankbordgroep vertegenwoordigd is, wor-

den beide afgevaardigden met elkaar in contact gebracht, zodat er continue afstemming plaats 

kan vinden. Tevens fungeert de afgevaardigde in de klankbordgroep als sparringpartner van de 

afgevaardigde in de werkgroep.

GRADE-methodiek
Met behulp van de Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evalutation 

(GRADE) wordt de kwaliteit van wetenschappelijk bewijs (body of evidence) bepaald (GRADE 

Working group 2004). Dit wordt gedaan per uitkomstmaat van geïncludeerde studies.

GRADE kent vier niveaus van kwaliteit van bewijs, namelijk ‘hoog’, ‘matig’, ‘laag’ of ‘zeer 

laag’. Het niveau geeft aan hoe groot de kans wordt geacht dat het werkelijke effect dicht in 

de buurt van het geschatte effect ligt, en wordt per uitkomstmaat bepaald.

Er zijn vijf factoren die de kwaliteit van bewijs kunnen verlagen, namelijk:

· beperkingen in opzet en/of uitvoering van de studie (risk of bias);

· inconsistentie (wanneer de resultaten van de verschillende studies uiteenlopen in 

grootte en/of richting van het effect, en deze heterogeniteit niet verklaard kan worden, 

of wanneer betrouwbaarheidsintervallen niet of nauwelijks overlappen);

· indirectheid (wanneer het gevonden bewijs niet (geheel) aansluit bij een of meerdere 

PICO-elementen*, bijvoorbeeld als er gebruik wordt gemaakt van intermediaire of 

vervangende uitkomstmaten, of als er geen directe vergelijking van experimentele en 

controle-interventie beschikbaar is);

· onnauwkeurigheid van het geschatte effect (wanneer het geschatte effect berust op een 

kleine onderzoeksgroep en/of weinig events, met als gevolg brede betrouwbaarheidsin-

tervallen);

· publicatiebias (zoals wanneer het aannemelijk is dat studies met negatieve resultaten 

niet zijn geïncludeerd in de publicatie).
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Er zijn drie factoren die de kwaliteit van bewijs kunnen verhogen, namelijk:

· de grootte van het effect;

· de dosisresponsrelatie;

· een gunstig effect van confounders (wanneer beredeneerd kan worden dat correctie van 

vertekenende factoren (confounders) tot een sterke toename van het effect zou leiden).

Wanneer het wetenschappelijk bewijs enkel bestaat uit gerandomiseerde, gecontroleerde 

studies (RCT’s), is het vertrekpunt dat de kwaliteit van het bewijs hoog is. Wanneer er ook 

andere studies zijn ingesloten, is het vertrekpunt dat de kwaliteit van het bewijs laag is. 

Per factor kan de kwaliteit met één of twee niveaus naar beneden worden bijgesteld.

Voor het formuleren van aanbevelingen worden, naast wetenschappelijke evidentie, ook 

andere overwegingen meegenomen. Dit zijn overwegingen waar geen, nauwelijks of onvol-

doende wetenschappelijk bewijs voor is, maar die wel mogelijk belangrijke factoren betref-

fen. GRADE noemt overwegingen in het kader van:

· kwaliteit van (vertrouwen in) het wetenschappelijk bewijs;

· balans tussen gewenste en ongewenste effecten van interventies;

· waarden en voorkeuren van patiënten;

· kosten(effectiviteit).

* PICO: Patients (doelgroep), Interventie, Controle-interventie en Outcomes (uitkomsten).

Zie voor meer informatie over GRADE: https://www.gradeworkinggroup.org/

Terugkoppeling over voortgang richtlijntraject
De afgevaardigde houdt gedurende de ontwikkelfase contact met de projectleider externe 

richtlijnen en informeert deze over zowel de voortgang van het proces als de rol van fysiothe-

rapie in de desbetreffende richtlijn. Tevens fungeert de projectleider externe richtlijnen als 

eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor de afgevaardigde. De afgevaardigde kan advies of 

input vragen die methodologisch, vakinhoudelijk en/of strategisch van aard is. Op deze manier 

houdt de projectleider externe richtlijnen overzicht over het proces en de inhoud van de richt-

lijn. Tevens kan er op tijd ingesprongen worden wanneer zaken anders lopen dan verwacht of 

wenselijk is voor de fysiotherapie, of niet strookt met standpunten van het KNGF.

Op het KNGF Kennisplatform7 wordt de ontwikkeling of herziening van de richtlijn vermeld, 

inclusief een korte beschrijving van de richtlijn, de initiërende partij, de afgevaardigde vanuit 

het KNGF (en de BI (’s)) en wanneer verwacht wordt dat de richtlijn wordt opgeleverd. 

De ontwikkelfase duurt circa 12 maanden en eindigt wanneer de conceptrichtlijn gereed is. 

3.3 Commentaar- en autorisatiefase

Commentaar geven op de conceptrichtlijn
De conceptrichtlijn wordt door de initiërende partij voor commentaar voorgelegd aan de be-

trokken partijen, zoals beroeps- en patiëntenorganisaties. De projectleider externe richtlijnen 

neemt het verzoek tot commentaar in behandeling en gaat, eventueel in afstemming en sa-

menwerking met de betrokken BI(’s), op zoek naar onafhankelijke inhoudsdeskundigen die de 

conceptrichtlijn van commentaar kunnen voorzien (peer review). Hierbij is het belangrijk dat 

deze inhoudsdeskundigen niet (primair) betrokken zijn geweest bij het richtlijntraject, zodat 

zij de conceptrichtlijn met een frisse blik kritisch kunnen bekijken. De conceptrichtlijn wordt 

altijd onder embargo gedeeld. Dit betekent dat de conceptrichtlijn vertrouwelijk behandeld 

dient te worden.

De projectleider externe richtlijnen benadert een of meerdere onafhankelijk inhoudsdeskun-

digen met het verzoek commentaar te geven. Iedere inhoudsdeskundige bundelt het eigen 

commentaar op een bijbehorend commentaarformulier en wordt verzocht dit formulier vóór 

een bepaalde datum terug te sturen. De projectleider externe richtlijnen heeft ook contact 

7 https://www.kngf.nl/kennisplatform/externe-richtlijnen
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met de afgevaardigde van het KNGF om de tevredenheid over de conceptrichtlijn na te gaan 

en eventuele feedback te verzamelen. De projectleider externe richtlijnen becommentarieert 

de conceptrichtlijn ook zelf en focust hierbij specifiek op de methodologie, de praktische 

toepasbaarheid van de aanbevelingen en de positie van de fysiotherapie. De inhoud van de 

richtlijn wordt ook beoordeeld op eventueel conflicterend beleid en/of tegenstrijdigheden met 

standpunten van het KNGF ten aanzien van de fysiotherapie.

De projectleider externe richtlijnen verzamelt het binnengekomen commentaar, controleert dit 

op tegenstrijdigheden en onduidelijkheden, en bundelt het. Het op deze manier samengestel-

de uiteindelijke commentaar wordt als één document aan de initiërende partij toegestuurd.

Verwerken van commentaar
De werkgroep is verantwoordelijk voor het verwerken van al het binnengekomen commentaar. 

Wanneer de werkgroep het commentaar verwerkt heeft, is de richtlijn definitief en gereed. Het 

KNGF ontvangt de definitieve richtlijn tezamen met een commentarentabel, waarin alle com-

mentaren van betrokken partijen zijn opgenomen, samen met de wijze waarop de werkgroep 

het commentaar in de richtlijn heeft verwerkt. 

Definitieve richtlijn
De definitieve richtlijn wordt door de initiërende partij voorgelegd ter autorisatie aan de be-

sturen van de partijen die zitting hadden in de werkgroep. Met autorisatie wordt inhoudelijke 

goedkeuring van de richtlijn afgegeven. 

De projectleider externe richtlijnen neemt het verzoek tot autorisatie door het KNGF in 

behandeling en beoordeelt nogmaals of de inhoud van de richtlijn niet conflicteert met de 

standpunten, het beleid en/of de belangen van het KNGF ten aanzien van de fysiotherapie. 

Ook controleert de projectleider op welke manier het ingebrachte commentaar van het KNGF 

is verwerkt. Wanneer dit niet naar tevredenheid en/of verwachting is gebeurd, zal hierover 

contact opgenomen worden met de initiërende partij.

Wanneer aanpassingen naar tevredenheid en verwachting zijn verwerkt en de fysiotherapie 

in voldoende mate in de richtlijn beschreven staat, wordt het verzoek tot autorisatie met een 

positief advies voorgelegd aan het bestuur van het KNGF.

Autorisatie door het KNGF-bestuur
De projectleider externe richtlijnen is verantwoordelijk voor het opstellen van een advies aan 

het KNGF-bestuur ten aanzien van het verzoek tot autorisatie. Het bestuur behandelt dit ver-

zoek in de bestuursvergadering en geeft uiteindelijk officieel autorisatie af. Wanneer autorisa-

tie is afgegeven, stelt de projectleider externe richtlijnen een autorisatiebrief op en zendt deze 

aan de initiërende partij. De afgevaardigde wordt altijd van het bestuursbesluit op de hoogte 

gesteld.

Als een BI actief betrokken is geweest bij het richtlijntraject kan het voorkomen dat ook die 

BI om autorisatie gevraagd wordt. Dit verzoek wordt door de projectleider externe richtlij-

nen afgestemd met de desbetreffende BI, die het autorisatieverzoek in behandeling neemt. 

Het bestuur van de desbetreffende BI geeft officieel autorisatie af. Zij kunnen hiervoor zelf 

een autorisatiebrief opstellen of het akkoord tot autorisatie doorgeven aan de projectleider 

externe richtlijnen. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van een gezamen-

lijke autorisatiebrief, waarin zowel de autorisatie van het KNGF als van de betreffende BI wordt 

opgenomen. Deze gezamenlijke brief wordt dan altijd, behalve naar de initiërende partij, ook 

aan het bestuur van de BI verstuurd.

Wanneer het KNGF autorisatie afgeeft, committeert zij zich aan disseminatie en implementatie 

van de inhoud van de richtlijn onder fysiotherapeuten. Dit betekent dat het KNGF er actief zorg 

voor draagt dat fysiotherapeuten worden geïnformeerd over de inhoud van de richtlijn en dat 

zij ervoor zorgt dat fysiotherapeuten kunnen handelen volgens de richtlijn. 

De commentaar- en autorisatiefase duurt circa zes maanden.

Geen actieve betrokkenheid
Het kan ook voorkomen dat het KNGF niet actief betrokken is geweest bij de ontwikke-

ling van een richtlijn, maar wel gevraagd wordt om commentaar te leveren en daarna de 

richtlijn al dan niet te autoriseren. In deze gevallen wordt het richtlijntraject doorlopen 

startende vanaf de commentaar-en autorisatiefase.
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3.4 Disseminatie- en implementatiefase
De projectleider externe richtlijnen is verantwoordelijk voor het beoordelen van de richtlijn op 

relevantie voor de fysiotherapeut. Hierbij wordt gelet op de rol van de fysiotherapeut en of er 

voor het vervullen van deze rol andere of nieuwe kennis en/of vaardigheden nodig zijn. Per 

richtlijn wordt dus bepaald welke implementatiestrategie passend is (Grol 2004). Soms is het 

voldoende om een richtlijn ter kennisgeving onder de aandacht van de fysiotherapeut te bren-

gen, soms zijn aanvullende acties nodig. 

Ten behoeve van disseminatie en implementatie maakt het KNGF gebruik van standaard ac-

tiviteiten en optionele activiteiten. De richtlijnspecifieke disseminatie- en/of implementatie-

producten die worden ontwikkeld bij elke gepubliceerde externe richtlijn die door het KNGF is 

geautoriseerd, vallen onder de standaard activiteiten. Overige activiteiten zijn optioneel. 

De afgevaardigde die namens het KNGF in de werkgroep of klankbordgroep heeft plaatsge-

nomen, wordt altijd nauw betrokken bij de disseminatie en implementatie. Ook BI’s die bij 

richtlijntrajecten betrokken zijn geweest, worden bij de ontwikkeling van de betreffende dis-

seminatie- en implementatieactiviteiten betrokken. Dit kan bestaan uit directe samenwerking 

of uit afstemming.

Voor externe richtlijnen die niet door het KNGF zijn geautoriseerd, worden over het algemeen 

geen stappen ten behoeve van disseminatie en implementatie ondernomen.

3.4.1 Standaard activiteiten

Publicatie van de externe richtlijn op het KNGF Kennisplatform
Elke externe richtlijn waar het KNGF bij betrokken is geweest en die het KNGF geautoriseerd 

heeft, wordt gepubliceerd op het KNGF Kennisplatform8. Voor elke richtlijn is een pagina be-

schikbaar met informatie over het doel en de inhoud van de richtlijn, wie erbij betrokken wa-

ren vanuit het KNGF (en de BI (’s)), het jaartal van oplevering en de link naar de richtlijn zelf. 

Voor KNGF-leden is er extra informatie beschikbaar; de belangrijkste aanbevelingen uit de 

richtlijn die voor de fysiotherapeut relevant zijn, zijn alvast samengevat. Daarnaast zijn voor 

leden gerelateerde producten beschikbaar, zoals andere richtlijnen op hetzelfde gebied, facts-

heets of filmpjes. Op deze manier wordt het voor de fysiotherapeut makkelijker om de inhoud 

van de richtlijn tot zich te nemen zonder de richtlijn van begin tot eind te hoeven doorlezen. 

Desgewenst kan de fysiotherapeut er uiteraard zelf voor kiezen om dat wel te doen.

Nieuwsbericht over de publicatie van de richtlijn 
Via verschillende kanalen wordt gecommuniceerd over de publicatie van de richtlijn. 

De belangrijkste standaard communicatiemiddelen zijn:

· een nieuwsbericht in de Fysio-Enieuws (en de nieuwsbrief van de betrokken BI’s);

· de nieuwsbericht op het KNGF Kennisplatform.

3.4.2 Optionele activiteiten 
Per richtlijn wordt bekeken welke activiteiten nodig zijn om de richtlijn te implementeren 

onder fysiotherapeuten. 

Bericht op social media over de publicatie van de richtlijn 
In sommige gevallen wordt het nieuwsbericht over de publicatie van de richtlijn ook op social 

media gedeeld, zoals Twitter of LinkedIn. Op deze manier kan een breder publiek worden 

bereikt.

Artikel in FysioPraxis 
Een artikel in het vaktijdschrift voor fysiotherapie FysioPraxis wordt overwogen wanneer 

het richtlijnonderwerp relevant is voor de fysiotherapie, als in de richtlijn nieuwe inzichten 

worden gepresenteerd of als de richtlijn laat zien waar kansen liggen voor de fysiotherapeut, 

bijvoorbeeld in interdisciplinaire samenwerking. De richtlijn vormt de basis van het artikel, 

maar is niet leidend. Het richtlijnonderwerp staat centraal, en de focus ligt op relevantie voor 

de fysiotherapeut ten aanzien van fysiotherapeutisch handelen. Het artikel wordt geschreven 

door de afgevaardigde, samen met de projectleider externe richtlijnen.

8 https://www.kngf.nl/kennisplatform/externe-richtlijnen
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Ontwikkeling van scholingsactiviteiten
Wanneer fysiotherapeuten nieuwe kennis en/of vaardigheden dienen op te doen, wordt het 

ontwikkelen van een scholingsactiviteit overwogen. Hierbij kan gedacht worden aan een 

lezing, workshop of een e-learningmodule. De afgevaardigde wordt actief bij de ontwikke-

ling van de scholingsactiviteit betrokken en participeert vaak als spreker wanneer er lezingen 

worden georganiseerd.

Ontwikkeling van patiënteninformatie
In sommige gevallen wordt – parallel aan het richtlijntraject – patiënteninformatie ontwik-

keld door de werkgroep. Veelal betreft dit algemene informatie die beschikbaar wordt gesteld 

via www.thuisarts.nl. Wanneer het voor de patiënt belangrijk en relevant is te weten wat 

de fysiotherapeut voor hem/haar kan doen, kan fysiotherapiespecifieke patiënteninformatie 

overwogen worden. Hiervoor wordt het platform www.defysiotherapeut.com gebruikt. Als 

dit platform al patiënteninformatie op het betreffende richtlijnonderwerp bevat, zal deze 

informatie geüpdatet moeten worden. Wanneer er nog geen informatie op defysiotherapeut.

com beschikbaar is, kan overwogen worden om deze informatie te ontwikkelen. De projectlei-

der externe richtlijnen bespreekt dit met degene die binnen het KNGF verantwoordelijk is voor 

het platform, in nauw overleg met de afgevaardigde. De patiënteninformatie dient volgens 

een vast KNGF-format te worden geschreven, bij voorkeur door de afgevaardigde, die hiervoor 

wordt benaderd door de projectleider externe richtlijnen. 

Ontwikkeling van overige implementatieproducten
Er kan ook worden gedacht aan de ontwikkeling van andere implementatieproducten die 

fysiotherapeuten informeren, kennis bijbrengen en/of ondersteunen in het (gaan) handelen 

volgens de richtlijn. Dit betreft bijvoorbeeld:

· een ‘zorgpad’: een visuele weergave van het zorgpad van de patiënt en de rol die de fysio-

therapeut hierin kan spelen;

· een factsheet of een infographic: de belangrijkste informatie voor de fysiotherapeut wordt 

samengevat op idealiter één pagina of een clickable infographic;

· kennisclips: onderdelen van de (fysiotherapeutische) zorg kunnen worden toegelicht in 

een filmpje, zoals multidisciplinaire samenwerking, patiëntvoorkeuren of een fysiothera-

peutische interventie.

KNGF Kennisplatform 

Het KNGF Kennisplatform is dé plek voor alle kwaliteitsstandaarden, zoals KNGF-
richtlijnen, externe richtlijnen en KNGF-evidence statements, maar ook bijbehorende 
producten, zoals factsheets, e-learnings en informatiefilmpjes.

Op het Kennisplatform is per thema inzichtelijk gemaakt welke externe richtlijnen er in 

ontwikkeling zijn en welke externe richtlijnen gepubliceerd zijn. 

Van in ontwikkeling zijnde richtlijnen staat de initiërende partij vermeld, wie er namens het 

KNGF (en de BI’s) bij de richtlijn betrokken zijn en het verwachte jaartal van oplevering. Van 

gepubliceerde richtlijnen wordt de tijdlijn weergegeven waarlangs de richtlijn is ontwikkeld 

en wie er namens het KNGF bij die ontwikkeling betrokken waren. Verder wordt algemene 

informatie gegeven over de richtlijn en is een link naar de richtlijn opgenomen. 

Voor KNGF-leden is ook de belangrijkste informatie uit de richtlijn toegankelijk gemaakt 

en zijn de aanbevelingen die voor de fysiotherapeut relevant zijn samengevat. Ook worden 

links gegeven naar gerelateerde kwaliteitsstandaarden of producten, zoals aanpalende 

externe of KNGF-richtlijnen of evidence statements, factsheets, filmpjes of patiënteninfor-

matie.

Het KNGF Kennisplatform is te vinden via: www.kngf.nl/kennisplatform/externe-richtlijnen.



15

KNGF-leidraad externe richtlijnen 2020 - Ontwikkeling en implementatie van externe richtlijnen

4 Betrokkenheid van het KNGF bij externe richtlijnen

Per jaar is het KNGF actief betrokken bij circa 120 lopende externe richtlijntrajecten. Jaarlijks 

krijgt het KNGF circa 25 nieuwe verzoeken tot participatie aan een extern richtlijntraject. In de 

meeste gevallen participeert het KNGF in de werkgroep van een richtlijntraject. Elk jaar worden 

er circa 15 externe richtlijnen opgeleverd en gepubliceerd op het KNGF Kennisplatform.

De projectleider externe richtlijnen schrijft elk jaar een artikel over de ontwikkeling en imple-

mentatie van externe richtlijnen in de eindejaarsuitgave van de FysioPraxis.
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