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Geacht bestuur, 
 
In januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I 
project. Meer informatie over deze werkwijze kunt u hier vinden. Binnen het Koploper II 
project, het vervolg op Koploper I, worden momenteel veertig nieuwe clusters ingericht. 
Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat 
betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen.  
 
Eén van deze veertig in te richten clusters is het cluster Obesitas. In deze brief nodigen wij 
uw organisatie uit om te participeren in dit cluster. 
 
Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen: 

• Basisdiagnostiek cardiovasculair risico bij kinderen met obesitas 

• Behandeling van kinderen met obesitas (link) 

• Chirurgische behandeling van obesitas (link) 

• Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen (link voor deel over kinderen) 
Bij de start van het cluster kan de indeling van de richtlijnen en modules mogelijk nog 
schuiven. 
 
Het cluster zal als volgt opgebouwd worden. De onderstaande verenigingen hebben 
aangegeven in de clusterstuurgroep te willen participeren: 

• Nederlandse Internisten Vereniging 

• Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 

• Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde 

• Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen 

• Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
 
De onderstaande verenigingen hebben aangegeven deel te willen nemen in de 
clusterexpertisegroep: 

• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 

• Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie  
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Obesitas 

http://www.richtlijnendatabase.nl/werkwijze
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_van_kinderen_met_obesitas/startpagina_-_behandeling_van_kinderen_met_obesitas.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/startpagina_-_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/overgewicht_en_obesitas_bij_volwassenen_en_kinderen/startpagina_-_overgewicht_en_obesitas_bij_volwassenen_en_kinderen.html
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De onderstaande partijen worden ook gevraagd om deel te nemen in de 
clusterexpertisegroep: 

• Nederlands Huisartsen Genootschap 

• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
• Nederlandse Vereniging van Diëtisten 

• Nederlands Instituut van Psychologen 
• Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 
• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie 

• Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 

• Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen 

 
De volgende patiëntenorganisaties worden benaderd: 

• Kind en Ziekenhuis 

• Overgewicht Nederland 

• Stichting Over Gewicht 
 

Patiëntenorganisaties kunnen nog aangeven of zij in de clusterstuurgroep willen deelnemen 
en/of in de clusterexpertisegroep.  
 
Mandatering voor clusterexpertisegroep 
Wij vragen u te participeren in de clusterexpertisegroep. Dit kan door middel van het 
afvaardigen van inhoudsdeskundige leden. 
 
Momenteel zijn de richtlijnen ‘Basisdiagnostiek cardiovasculair risico bij kinderen met 
obesitas’ en ‘Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen’ (deel over volwassenen) 
die binnen dit cluster vallen in ontwikkeling, waar uw vereniging mogelijk ook in participeert. 
De ontwikkeling van deze richtlijn gaat parallel aan dit proces van het inrichten van het 
cluster voor koploper II gewoon door op de reguliere manier. In bijlage 1 kunt u per 
vereniging en per richtlijn in een overzicht terugvinden wie namens welke vereniging 
momenteel deelneemt. Mogelijk kunnen deze afgevaardigden benaderd worden om ook 
deel te nemen in de clusterstuurgroep en/of clusterexpertisegroep.   
 
De stuurgroep zal een kleinere groep zijn dan de expertisegroep, doorgaans vier tot zes 
personen. De stuurgroep bewaakt het proces van modulair onderhoud binnen het cluster, 
waar leden van de expertisegroep juist hun expertise inzetten voor specifieke modules. Om 
deze redenen zijn de verwachtingen en competenties van beide groepen ook anders 
geformuleerd. Zie voor de verwachtingen en competenties van de stuurgroep en 
expertisegroep bijlage 2.   
 
Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de 
clusterstuurgroepleden en clusterexpertisegroepleden inzicht hebben in hetgeen van hen 
verwacht wordt en daar ook toe bereid en in staat zijn. Wij vragen u dan ook om de 
beoogde afgevaardigde(n) in te lichten over het verloop van het project en hun mogelijke 
rol daarin. Om daar inzage in te geven is in bijlage 3 het document “procesbeschrijving” 
toegevoegd. Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten).  
 
Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO).  
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Wat vragen wij van u? 
Wilt u door middel van het mandaatformulier (zie bijlage 4) de vertegenwoordiger(s) voor 
de clusterexpertisegroep bekend maken en eventueel uw interesse in het voorzitterschap? 
Wij zullen deze personen vervolgens voorzien van de benodigde informatie.  
 
U mag uw reactie sturen aan D.M.J. (Debby) Tennekes via d.tennekes@kennisinstituut.nl. 
Wij zien uw reactie graag uiterlijk vóór 10 maart tegemoet. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met A. (Anh Nhi) Nguyen via 
a.nguyen@kennisinstituut.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de stuurgroep van het Koploperproject 
 
 
 
 
Dr. A. (Anh Nhi) Nguyen, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
H.J. (Harm-Jan) van der Hart, junior adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Overzicht huidige deelname aan richtlijnen binnen het cluster 
2. Verwachtingen en competenties clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep 
3. Procesbeschrijving en definities clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep 
4. Mandaatformulier 
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