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Werkwijze Raad SKION           

De Centrale Raad (CR) is het parlement van SKION. Het is een multidisciplinair orgaan, de deelnemers 
vertegenwoordigen de professionals van de kinderoncologie in Nederland. De Centrale Raad adviseert de 
Raad van Bestuur van SKION omtrent: 

1. De goedkeuring van nieuwe richtlijnen; 
2. De evaluatie en de monitoring van bestaande richtlijnen. 

Het besluitvormingsproces in de CR verloopt ordentelijk conform de ‘spelregels’ (zie hieronder).  
De CR komt iedere 6 à 8 weken bijeen, of ad hoc (indien nodig).  
 

Rollen en verantwoordelijkheden 

Er zijn verschillende rollen te onderscheiden tijdens de bijeenkomsten van de CR. In Tabel 1 is een 
overzicht weergegeven van de verschillende rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden. 
 
Tabel 1. Rollen binnen de Centrale Raad 

Rol Beschrijving Na(a)m(en) 

Voorzitter Leidt de vergadering en geeft advies aan de RvB van 
SKION (accountable) 

Dr. Marc Bierings 

Stemgerechtigden Zijn bevoegd om een stem uit te brengen tijdens de 
stemming over een ingediende behandelrichtlijn. Zij 
vertegenwoordigen een bepaalde discipline en 
brengen de stem uit namens deze discipline. Iedere 
discipline heeft één stem (responsible). 

25 leden, zie overzicht op 
onze website 

Deelnemers met 
een open chair 

Geven hun mening en advies, stellen kritische vragen 
en participeren proactief tijdens de discussies in de 
CR. Zij zijn niet bevoegd om een stem uit te brengen 
(consulting) 

4 leden, zie overzicht op onze 
website 
 

Secretaris  Bewaakt het proces, evalueert de bijeenkomst en 
fungeert als technisch voorzitter 

Marc Vincent, MHA 

 

Quorum  

Om over te kunnen gaan tot een stemming moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:   
I. Ten minste de helft van de stemgerechtigden is aanwezig (min. 50%); 

II. Tenminste 1 Clinical Director, anders dan degene die verantwoordelijk is voor de te beoordelen 
richtlijn, is aanwezig;  

III. De voorzitter is aanwezig, of heeft een vervanger aangewezen mét mandaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skion.nl/bestuur/centrale-raad/922/centrale-raad-cr/4177/samenstelling/
https://www.skion.nl/bestuur/centrale-raad/922/centrale-raad-cr/4177/samenstelling/
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Besluitvorming 

Zoals beschreven in de procedure voor het aanvragen, beoordelen en evalueren van behandelrichtlijnen, 
zal de Centrale Raad stemmen over iedere ingediende behandelrichtlijn. Hierover zijn de volgende 
afspraken gemaakt: 

- Iedere discipline heeft één stem; 
- Bij afwezigheid wordt een waarnemer aangewezen óf wordt de stem per mail verzonden; 
- Bij afwezigheid wordt bureau SKION op de hoogte gesteld, telefonisch of per mail 

(centraleraad@skion.nl);  
- Een behandelrichtlijn wordt goedgekeurd bij de meerderheid van de stemmen; 
- Bij gelijke stemmen neemt de voorzitter van de CR een besluit. 
 

Agenda 

De bijeenkomst van de CR duurt 100 minuten (1,5 uur). Tijdens de bijeenkomst worden vaste elementen 
behandeld. De elementen incl. de duur zijn weergegeven in onderstaand tabel. 
 
Tabel 2. Agendapunten bijeenkomst Centrale Raad 

Agendapunt Duur (in min.) 

1. Welkom en vaststellen quorum 5 

2. Mededelingen vooraf 5 

3. Toelichting richtlijn(en) 20 

4. Beoordeling richtlijn(en) 15 

5. Besluitvorming 10 

6. Overige onderwerpen 25 

7. Evaluatie 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrecht, 7 december 2021 

https://webdav.skion.nl/DATA/afdeling/Secretariaat/Bestuur%202021/Monitoring/Implementatiefase/Einddocumenten%20opzetfase/Procedure%20aanvraag,%20beoordeling%20en%20uitvoering%20SKION%20behandelrichtlijn.pdf
mailto:centraleraad@skion.nl

