
 

Titel 

Procedure aanvraag, beoordeling en uitvoering ‘ontwikkelen van een SKION 

behandelrichtlijn’ 

 
Doel en toepassingsgebied 

Ontwikkelen van evalueerbare behandelrichtlijnen om de standard-of-care te 

verbeteren. Daarnaast kan een vastgestelde richtlijn dienen om vergoeding voor 

een bepaalde behandeling met de zorgverzekeraars af te stemmen. De richtlijnen 

worden opgesteld door deskundige professionals en besproken in het 

multidisciplinaire overleg van SKION Centrale Raad. Met hun goedkeuring wordt 

de richtlijn bekrachtigd door de Raad van Bestuur SKION en als Landelijke Richtlijn 

gepubliceerd op de websites van SKION en in iMáxima.  

 

NB: Is er sprake van wetenschappelijk onderzoek, dan gelden andere procedures.  
 
 

Verantwoordelijkheden 

• De aanvrager: verantwoordelijk voor correct aanleveren van de aanvraag 

• Uitvoerder van de aanvraag: verantwoordelijk voor implementatie van de 

behandelrichtlijn 

• Clinical director: eind verantwoordelijk voor implementatie, uitvoering en 

evt. financiële consequenties van de behandelrichtlijn 

• SKION centrale raad: geeft akkoord op uitvoering behandelrichtlijn 

• SKION raad van bestuur: bekrachtigt de behandelrichtlijn 

 
Definities en afkortingen 

• SKION: Stichting Kinder Oncologie Nederland 

• SKION centrale raad: Deze raad bestaat uit 30 multidisciplinaire 

professionals werkzaam in de kinderoncologie. Deze raad heeft o.a. tot taak 

om advies te verlenen over het vaststellen van de behandelrichtlijnen. 

• TDC: Trial en Data Center Prinses Máxima centrum 
 
 

Procedure 

 

Inleiding: 

Het Máxima is het enige kinderkanker centrum in Nederland en staat voor de 

beste zorg. Om die te leveren en verbeteren wordt o.a. gewerkt met evalueerbare 

richtlijnen voor standard-of-care. Deze richtlijnen worden opgesteld door 

deskundige professionals en besproken in het multidisciplinaire overleg van SKION 

centrale raad. Het is van belang dat er een nauwkeurige afstemming plaatsvindt 

tussen de verschillende fasen in behandelrichtlijn ontwikkeling, te beginnen met 

idee vorming en formuleren van de “best available treatment” door betrokken 

professionals. Daarna volgt het aanbieden aan en van advies voorzien door de 

centrale raad van SKION conform vastgesteld format. Na vaststelling door de Raad 

van Bestuur van SKION wordt de behandelrichtlijn op iMáxima  en de SKION 

website gepubliceerd. Ook wordt vastgesteld wanneer en hoe de richtlijn wordt 

https://prinsesmaxima.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=3737000f-5763-4e19-a42d-a3fa800d2d2e


 

geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd en naar aanleiding daarvan 

eventueel bijgesteld.   

 

Voorbeelden van inmiddels goedgekeurde SKION richtlijnen zijn: 

• SKION behandelrichtlijn van symptomatische radionecrose in het centraal 

zenuwstelsel bij kinderen met Bevacizumab 

• SKION behandelrichtlijn plaatsbepaling isavuconazol voor de behandeling 

van schimmelinfecties bij kinderen in het Prinses Maxima Centrum 

 

NB: Is er sprake van wetenschappelijk onderzoek, dan gelden andere procedures.. 

Aanvraag, ethische toetsing, prioritering en informed consent procedures lopen 

dan via TDC. 

 

Werkwijze: 

1. Aanvraag indienen

3. aanvraag wordt 
goed / afgekeurd

2. aanvraag wordt 
<6 weken 
besproken

Definitief afgekeurd met 
bericht naar aanvrager

4. richtlijn wordt opgenomen 
in iMáxima en na autorisatie 

op de SKION website

6. gegevens 
verzamelen over 

effect 
behandelrichtlijn

7. evalueren

&
Bediscussiëren

8. Richtlijn 
bijstellen?

Richtlijn opnieuw 
vaststellen

Afgekeurd

Goedgekeurd

Aanvullende 
vragen / 

aanpassing door 
aanvrager

Herbeoordeling

5. Richtlijn wordt 
geïmplementeerd

 

https://prinsesmaxima.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=3737000f-5763-4e19-a42d-a3fa800d2d2e


 

Uitleg stappen stroomdiagram: 

1. Degene die een behandelrichtlijn wil ontwikkelen (de aanvrager) dient de 

aanvraag in bij centrale raad SKION. De aanvrager zorgt ervoor dat deze is 

besproken met de clinical director van het specialisme waar de 

evalueerbare behandelrichtlijn onder valt en deze akkoord is. 

2. De aanvraag wordt binnen 6 weken besproken in het multidisciplinaire 

overleg van SKION centrale raad. 

3. De SKION centrale raad laat aanvrager binnen 8 weken na indienen 

aanvraag weten of behandeling volgens de richtlijn van start kan gaan, stelt 

aanvullende vragen of wijst de aanvraag met toelichting af. 

4. Als de richtlijn is goedgekeurd door SKION centrale raad wordt deze 

opgenomen in iMáxima, daarin beoordeeld door de clinical director en 

minimaal één andere inhoudsdeskundige van het specialisme waar de 

evalueerbare behandelrichtlijn onder valt en evt. andere betrokken 

disciplines. Voor herziening wordt een controle datum toegevoegd 

conform het evaluatiemoment zoals opgenomen in de aanvraag. Hierna 

wordt de richtlijn geautoriseerd door voorzitter raad van bestuur SKION en 

tevens opgenomen op de SKION website. 

5. De richtlijn wordt door de uitvoerder van de aanvraag (aanvrager of een 

gedelegeerde) binnen het Máxima en indien van toepassing shared care 

centra geïmplementeerd, bijvoorbeeld via: 

• presentatie bij onderwijskwartier 

• klinische lessen t.b.v. verpleging en/of andere disciplines 

• patiënten informatie (schriftelijk, website) 

6. Gedurende de periode waarin de richtlijn van kracht is worden door de 

aanvrager en/of de in de aanvraag opgenomen verantwoordelijke voor 

implementatie van de richtlijn, gegevens verzameld t.b.v. beoordeling en 

evaluatie van het effect van de richtlijn. 

7. Na afgesproken monitoring indicatoren / evaluatiepunten wordt de 

behandelrichtlijn geëvalueerd & bediscussieerd op bijvoorbeeld SKION 

dagen. 

8. Indien nodig wordt o.b.v. de evaluatie de richtlijn waar nodig bijgesteld en 

opnieuw vastgesteld (conform punt 4). Hiermee wordt een cyclus 

doorlopen die leidt tot regelmatige evaluatie en verbetering van zorg.  
   

Bronvermelding 

Notitie over de rol van SKION per 1/1/2021 

 

Bijbehorende documenten 

• Klinisch onderzoek: Medisch ethische toetsing WMO-plichtig onderzoek  

• SKION behandelrichtlijn van symptomatische radionecrose in het centraal 

zenuwstelsel bij kinderen met Bevacizumab 

• SKION behandelrichtlijn plaatsbepaling isavuconazol voor de behandeling 

van schimmelinfecties bij kinderen in het Prinses Maxima Centrum 

 

Bijlagen 

Aanvraagformulier 

https://prinsesmaxima.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=3737000f-5763-4e19-a42d-a3fa800d2d2e

