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Consultatie en Autorisatie
Nadat binnen de diverse werkgroepen/adviesgroepen de kwaliteitsstandaarden in concept zijn
geschreven worden ze ter consultatie aangeboden en na verwerking van het commentaar ter
autorisatie/bestuurlijke goedkeuring voorgelegd. De consultatieronde is bedoeld om inhoudelijk
commentaar te geven op de concept kwaliteitsstandaard. In de autorisatieronde geven patiënten- en
familieorganisaties, zorgaanbieders, beroepsgroepen en zorgverzekeraars, etc. hun goedkeuring op
het eindproduct en de daarbij doorlopen procedure van de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard.

Consultatieronde
In de consultatieronde wordt de concept kwaliteitsstandaard voorgelegd voor commentaar aan
zorggebruikers, zorgaanbieders, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen
bijvoorbeeld universiteiten en kenniscentra. Er zijn verschillende manieren om de
kwaliteitsstandaarden te toetsen. Dit kan door:
- Invitational conference
- Landelijke openbare bijeenkomst
- Vragenlijstonderzoek
- Schriftelijk commentaar
Het netwerk heeft als voorwaarde dat er minimaal een schriftelijke commentaarronde moet zijn
geweest en de concept kwaliteitsstandaard moet worden voorgelegd aan de Implementatieraad van
het netwerk. Bij de schriftelijk commentaarronde wordt de concept kwaliteitsstandaard ook voorgelegd
aan alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Agendaraad en de partijen die zijn betrokken bij het
opstellen van de knelpuntenanalyse of anderszins bij de kwaliteitsstandaard. Hierbij wordt gevraagd
aan deze partijen of zij het concept willen becommentariëren. De commentaarronde duurt 8 weken.
Vervolgens worden de commentaren verwerkt in de kwaliteitsstandaard en wordt er een
commentaartabel bijgehouden (zie bijlage E.2). De personen en partijen die commentaar gegeven
hebben, worden geïnformeerd over hoe hun commentaar is verwerkt in de definitieve tekst van de
kwaliteitsstandaard. Daarnaast wordt er eveneens een tabel bijgehouden van de partijen die zijn
benaderd om commentaar te leveren (Zie bijlage E.4). De wijze van verwerking van commentaar is
dat deze gebundeld wordt en in overleg met de werk- en/of adviesgroep wordt verwerkt. Hierdoor
ontstaat de definitieve versie. Als er een definitieve versie is gaat deze de autorisatiefase in.
- Doorlooptijd commentaarronde is 8 weken;
- De Implementatieraad heeft zich uitgesproken over de concept kwaliteitsstandaard 1;
- Alle partijen die deel uitmaken van de Agendaraad zijn gevraagd de concept
kwaliteitsstandaard te becommentariëren.

Autorisatiefase
De autorisatiefase van de kwaliteitsstandaarden van het netwerk is breder dan bij reguliere
kwaliteitsstandaarden of reeds bestaande trajecten. De autorisatiefase is de formele bekrachtiging
van de kwaliteitsstandaard. De besturen van de betrokken organisaties worden verzocht om de
kwaliteitsstandaard te autoriseren/bestuurlijke goedkeuring te verlenen en eveneens gelijk mede
indiener te zijn voor indiening bij het Register van het Zorginstituut Nederland. Het netwerk is
voornemens om al de door haar ontwikkelde kwaliteitsstandaarden op te laten nemen in het Register
van het Zorginstituut Nederland.
Door de kwaliteitsstandaard te autoriseren/bestuurlijke goedkeuring te verlenen, verklaart de
betrokken organisatie de inhoud van de kwaliteitsstandaard te onderschrijven. Voor de autorisatie
worden net als bij de consultatieronde alle partijen uit de Agendaraad benadert evenals alle andere
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Conform de zienswijze voortkomend uit de tussenevaluatie van het Netwerk is het mogelijk dat hier in de toekomst een
andere invulling aan wordt gegeven.

betrokken organisaties bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard. De werkwijze voor autorisatie is
de volgende.
Na definitieve verwerking van het commentaar op de kwaliteitsstandaard wordt deze naar alle
betrokken partijen (inclusief alle partijen uit de Agendaraad van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling
GGz) verstuurd. De kwaliteitsstandaard wordt vergezeld met een brief van het netwerk (bijlage E.6).
Bij de brief is een antwoordformulier ‘Autorisatie kwaliteitsstandaard’’ bijgevoegd (Bijlage E.7). Bij de
brief en de kwaliteitsstandaard worden eveneens de overige producten, voor zover aanwezig,
meegeleverd. Dit betreft een onderhoudsplan, indicatoren, meetinstrumenten, samenvatting en een
patiëntenversie.
De autorisatiefase is niet bedoeld om nieuwe inhoudelijke discussiepunten aan te voeren. Hiervoor is
de consultatieronde geweest. In de autorisatiefase wordt veelal het proces van totstandkoming
getoetst. De doorlooptijd van de autorisatiefase is 8 weken.
Na afronding van de autorisatiefase wordt de kwaliteitsstandaard en bijbehorende producten
opgeleverd aan het netwerk. De kwaliteitsstandaard wordt vervolgens voorgelegd aan het bestuur
van het netwerk ter akkoord. Na akkoord van het bestuur van het netwerk wordt de
kwaliteitsstandaard aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Register en
eveneens gepubliceerd in de database.
- Doorlooptijd autorisatiefase is 8 weken;
- Alle partijen die deel uitmaken van de Agendaraad zijn gevraagd de kwaliteitsstandaard te
autoriseren;
- Naast autoriseren/bestuurlijke goedkeuring onderschrijven de partijen gelijk de gezamenlijke
indiening voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland.

Bijbehorende bijlage:

-

E.1 Uitnodigingsmail commentaarronde
E.2 Commentaartabel_(naam project)
E.3 Dank e-mail commentaarfase
E.4 Overzicht commentaar Zorgstandaard
E.5 Overzicht commentaar Generieke Module
E.6 Format brief autorisatie
E.7 Antwoordformulier autorisatie

