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Beoordelingsformulier SKION behandelrichtlijn 

 
Uitleg 
Stap 1: Start met het beoordelen van de sub-criteria (1 t/m 30). Gebruik de onderstaande manier van 
scoren en geef een korte toelichting bij iedere score. 

Score Uitleg 

 Voldaan 

 Gedeeltelijk voldaan 

 Niet voldaan 

 
Stap 2: Scoor de zes hoofdcriteria op basis van de beoordeling van de sub-criteria. Hanteer hierbij de 
volgende afkapwaarden: 

Score Uitleg 

 Aan ≥66% van de sub-criteria, vallend onder een hoofdcriterium, is voldaan 

 Aan 50% - 65% van de sub-criteria, vallend onder een hoofdcriterium, is voldaan 

 Aan < 50% van de sub-criteria, vallend onder een hoofdcriterium, is voldaan  

 
Stap 3: Bepaal de eindbeoordeling op basis van de beoordeling van de hoofdcriteria. Hanteer hierbij de 
volgende afkapwaarden: 
 

Score Uitleg 

 Aan tenminste 4 van de 6 hoofdcriteria (≥66%) is voldaan  

 Aan 3 van de 6 hoofdcriteria (50%) is voldaan 

 Aan ≤ 2 hoofdcriteria (<50%) is voldaan  

 
 
 
 
Stuur het ingevulde beoordelingsformulier naar centraleraad@skion.nl o.v.v. ‘Beoordeling [naam richtlijn]’ 
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Naam richtlijn:       

Jaar:       
Naam beoordelaar:       

Functie en organisatie beoordelaar:       
 
Effectiviteit 

SKION criteria* Beoordeling Toelichting 

1. Het doel van de richtlijn is specifiek beschreven.   

2. De vraag/vragen die in de richtlijn aan de orde komt/komen, 
is/zijn specifiek beschreven. 

  

3. Gezondheidswinst is overwogen bij het opstellen van de 
aanbevelingen. 

 
 

 

4. De richtlijn beschrijft de bevorderende en belemmerende 
factoren bij het toepassen van de richtlijn. 

  

5. De richtlijn geeft advies en/of hulpmiddelen voor toepassing 
van de aanbevelingen in de praktijk. 

  

6. De richtlijn geeft criteria om te toetsen of de richtlijn wordt 
gevolgd. 

  

Beoordeling effectiviteit   

 
 
Veiligheid 

SKION criteria* Beoordeling Toelichting 

7. Bijwerkingen en risico’s zijn duidelijk beschreven en 
acceptabel. 

  

8. De bijwerkingen en risico’s zijn overwogen bij het opstellen van 
de aanbevelingen. 

  

9. De verschillende behandelopties zijn duidelijk vermeld.   

10. De aanbevelingen zijn specifiek en ondubbelzinnig.   

11. De kernaanbevelingen zijn gemakkelijk te herkennen.   

12. De termijn waarop de richtlijn geëvalueerd wordt is acceptabel 
en relevant. 

  

Beoordeling veiligheid   

 
 
Quality of life 

SKION criteria* Beoordeling Toelichting 

13. De patiëntenpopulatie waarop de richtlijn van toepassing is, is 
specifiek beschreven. 

  

14. Het perspectief en de voorkeuren van patiënten en ouders zijn 
nagegaan. 

  

15. Het perspectief en de voorkeuren van patiënten en ouders zijn 
overwogen in de aanbeveling. 

  

Beoordeling quality of life   
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Kostenbewustzijn 

SKION criteria* Beoordeling Toelichting 

16. De financiële consequenties van de (verschillende) 
behandeloptie(s) zijn specifiek en duidelijk beschreven. 

  

17. De mogelijke implicaties van het toepassen van de 
aanbevelingen voor de kosten en benodigde middelen zijn 
overwogen. 

  

18. De clinical director is op de hoogte van de richtlijn en is 
akkoord met de eventuele financiële consequenties. 

  

Beoordeling kostenbewustzijn   

 
 
Integraliteit 

SKION criteria* Beoordeling Toelichting 

19. Alle relevante beroepsgroepen zijn betrokken bij het 
ontwikkelen van de richtlijn. 

  

20. De leden van de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld, 
komen uit alle relevante beroepsgroepen. 

  

21. De beoogde gebruikers van de richtlijn zijn duidelijk benoemd.   

22. De richtlijn is voor publicatie door externe experts beoordeeld.   

23. De opvattingen van de financierende instantie hebben de 
inhoud van de richtlijn niet beïnvloed. 

  

24. Conflicterende belangen van leden van de richtlijnwerkgroep 
zijn vastgelegd en besproken. 

  

Beoordeling integraliteit   

 
 
Evidence base 

SKION criteria* Beoordeling Toelichting 

25. Er zijn systematische methoden gebruikt voor het zoeken naar 
wetenschappelijk bewijsmateriaal.  

  

26. De criteria voor het selecteren van het wetenschappelijk 
bewijsmateriaal zijn duidelijk beschreven. 

  

27. De sterke punten en beperkingen van het wetenschappelijk 
bewijsmateriaal zijn beschreven.   

  

28. De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen, zijn 
duidelijk beschreven. 

  

29. Er bestaat een expliciet verband tussen de aanbevelingen en 
het onderliggende bewijsmateriaal. 

  

30. Een procedure voor evaluatie en eventueel herziening van de 
richtlijn is vermeld. 

  

Beoordeling evidence base   

*De indicatoren zijn tot stand gekomen op basis van de AGREE II lijst voor sectierichtlijnen (NVK, n.d.). Deze indicatoren zijn door 
SKION, waar nodig, aangepast op de context (d.w.z. op de kinderoncologie).  
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Samenvatting en eindbeoordeling 

 
SKION hoofdcriteria* Beoordeling Toelichting 

Effectiviteit   

Veiligheid    

Quality of life   

Kostenbewustzijn   

Integraliteit   

Evidence base   

Eindbeoordeling richtlijn   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentielijst 
Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde. (n.d.). Naamgeving kennisdocumenten. Opgehaald op  

15 september 2021, van 
https://assets.nvk.nl/p/491522/files/Naamgeving%20en%20criteria%20voor%20NVK%20kwaliteitsdocumen
ten.pdf  

Orde van medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen. (2012). Medisch-specialistische  
richtlijnen 2.0. Versie 2. Opgehaald op 15 september 2021, van 
https://assets.nvk.nl/p/491522//files/Medisch%20specialistische%20richtlijnen%202_0%20okt%202012(1).
pdf  

Regieraad kwaliteit van zorg. (2012). Richtlijn voor richtlijnen. Opgehaald op 15 september 2021, van  
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/ontwikkeltools-
ontwikkelen/Richtlijn+voor+Richtlijnen+derde+herziene+versie.pdf  

https://assets.nvk.nl/p/491522/files/Naamgeving%20en%20criteria%20voor%20NVK%20kwaliteitsdocumenten.pdf
https://assets.nvk.nl/p/491522/files/Naamgeving%20en%20criteria%20voor%20NVK%20kwaliteitsdocumenten.pdf
https://assets.nvk.nl/p/491522/files/Medisch%20specialistische%20richtlijnen%202_0%20okt%202012(1).pdf
https://assets.nvk.nl/p/491522/files/Medisch%20specialistische%20richtlijnen%202_0%20okt%202012(1).pdf
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/ontwikkeltools-ontwikkelen/Richtlijn+voor+Richtlijnen+derde+herziene+versie.pdf
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/ontwikkeltools-ontwikkelen/Richtlijn+voor+Richtlijnen+derde+herziene+versie.pdf

