NIEUWSBRIEF nr. 4 16 februari 2015

Beste leden van WPN,
Met deze nieuwsbrief houden wij jullie graag op de hoogte van alle
recente ontwikkelingen. Met de komst van onze nieuwe website zal ook de
bereikbaarheid van ons als bestuur aanzienlijk verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Bestuur WPN

Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg
De financiering voor de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Complexe
Wondzorg is rond! Na overleg met de NVvH en NVPC heeft de NVDV
besloten dat de vereniging gelijkwaardig mee financiert aan de standaard.
Wij zijn hier heel blij mee!! Het betekent wel dat we helaas een maand
later gestart zijn dan gepland, maar het resultaat zal er niet minder om
zijn. In eerdere berichtgeving hebben we al aangegeven dat de realisatie
van de standaard ruim een jaar in beslag zal nemen. Nogmaals geven wij
de activiteiten en tijdsplanning weer. De voorbereidingsfase duurt drie
maanden inclusief de invitational conference die we helaas hebben
moeten uitstellen en nu gepland is op 31 maart 2015. Daarna volgt de
ontwikkelfase van 1 jaar. Voor het verwerken van commentaar is dan nog
een half jaar uitgetrokken. We streven dus naar een vaststelling voor de
zomer van 2016. Het totale proces nogmaals in beeld:
Voorbereidingsfase (van februari 2015 tot en met april 2015):




Een kleine commissie (bestaande uit enkele bestuursleden, een
vertegenwoordiger van het patiëntenperspectief en belangstellenden
uit de ALV van 2 november 2014) zal het inhoudelijk raamwerk voor
bereiden voor de invitational conference.
Samenstellen van een werkgroep en de verenigingen verzoeken om
een vertegenwoordiger af te vaardigen voor de werkgroep (zie verder
onder werkgroep).








In samenwerking met de voorzitter en vertegenwoordigers van WPN
(kleine commissie) de mogelijke knelpunten analyseren en opstellen
“bestek” richtlijn/addendum.
Knelpuntenanalyse in de vorm van invitational conference.
Een werkgroep vergadering voor uitleg methodiek en kennismaking.
Organiseren van een focusgroep voor patiënten
Proces- en methodologische begeleiding door senior-adviseur.
Secretariële ondersteuning.

Ontwikkelfase (van mei 2015 tot en met mei 2016):

In samenwerking met de werkgroep vaststellen van “bestek” richtlijn
(knelpunten, 10 uitgangsvragen, 1 vergadering).

Verzorgen van een presentatie over de methodiek van evidencebased richtlijnontwikkeling (inclusief GRADE uitleg) aan de
werkgroep.

Proces- en methodologische begeleiding door senior-adviseur.

Uitvoering van literatuursearch door informatiespecialist in
samenwerking met de werkgroepleden.

Selecteren van literatuur door werkgroepleden.

Beoordeling van literatuur en opstellen van conceptteksten voor 6
uitgangsvragen (4 expertisevragen) door junior adviseur in
samenwerking met werkgroepleden.

Plannen van 3 plenaire vergaderingen voor het bespreken van
teksten en 1 dagbijeenkomst (2 dagdelen) voor het bespreken en
accorderen van conceptteksten.

Telefonische vergaderingen.

Ontwikkelen van een stroomschema en samenvatting van de richtlijn.

Ontwikkelen van een set met 3 indicatoren

Secretariële ondersteuning en organisatie van de werkgroep.
Commentaarfase (van juni 2016 tot en met oktober 2016):

Verzamelen en ordenen van ontvangen commentaren in
commentarentabel.

Eén plenaire vergadering van de werkgroep om de commentaren te
bespreken en de richtlijn inhoudelijk vast te stellen.

Coördinatie van het verwerkingsproces van commentaar in de
richtlijn.

Eindredactie tekst en opmaak van de richtlijn.

Secretariële ondersteuning.
Autorisatie (oktober 2016 tot begin 2017)

Autorisatie door deelnemende partijen (minimaal de initiatief
nemende partijen)
Invitational 31 maart a.s.
Op 31 maart gaan we dan eindelijk formeel van start met onze

kwaliteitsstandaard complexe wondzorg. De formele uitnodigingen worden
door het KIMS deze week aan de leden ven WPN en andere
belanghebbenden zoals IGZ etc. verzonden.
De Werkgroep
Na de invitational zal WPN een persbericht versturen en gaan we volop
aan de slag! Hiertoe moeten wij nog een werkgroep samenstellen, die de
hele uitwerking op zich zal nemen, zoals hierboven beschreven. Wij
nodigen onze leden uit om hier kandidaten voor aan te dragen bij het
bestuur WPN. De werkgroep zal bestaan uit circa 12 personen. Wij streven
naar een gelijkwaardige en evenwichtige samenstelling van alle
belanghebbenden. Deelname vraagt wel een inspanning die niet
vrijblijvend is. Per maand moet de kandidaat ongeveer een dag
beschikbaar hebben, voor vergaderingen en andere (schrijf)
werkzaamheden. Hier staat wel vacatiegeld en reiskostenvergoeding
tegenover. Tevens moet de kandidaat bereid zijn een belangenverklaring
te ondertekenen. Teus van Barneveld (KIMS) zal tijdens de invitational
een en ander nog verder toelichten. Reacties ontvangen wij graag voor 8
april 2015.
www.wondplatform.nl
De offertes voor een nieuwe website zijn opgevraagd en binnen. We
maken op zeer korte termijn onze keuze en streven er nog steeds naar
om 1 april 2015 met de nieuwe website de lucht in te gaan, met als eerste
bericht ons persbericht over de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg.
Zorgverzekeraars Nederland
De Bestuurscommissie Zorg (BCZ) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
heeft 18 december 2014 besloten te stoppen met het nader duiden van de
aanspraak verbandhulpmiddelen. De BCZ is van mening dat een nadere
duiding van de verbandhulpmiddelen zoals vastgelegd in de
functiegerichte omschrijving ‘Hulpmiddelen bij stoornissen in de functie
van de huid’, welke per 1 januari 2015 van kracht wordt, een taak is van
het Zorginstituut Nederland (ZINL, voorheen CVZ). Met dit besluit vervalt
het mandaat van de projectgroep Verbandhulpmiddelen. De projectgroep
is per 1 januari 2015 dan ook opgeheven. Op 5 februari vond een gesprek
tussen dhr. H. Lokker en voorzitter en vice-voorzitter van het
Wondplatform Nederland plaats. De vraag was vooral aan ZN gericht wat
het nationale beleid is rondom de NZa beleidsregel complexe wondzorg.
Dat beleid is er niet, wel wordt een advies geschreven, waarover dhr.
Lokker ons op de hoogte zal houden. Medio april is hier meer over
bekend. Vanuit het bestuur zal in de komende periode overleg met VWS
en Nza plaatsvinden over de wijze waarop het beleid m.b.t. de functie
gerichte beschrijving nu verder wordt opgepakt. We streven er naar u
hierover in de eerstvolgende ALV te informeren.

ALV WPN 31 maart 2015
We hebben de geplande ALV van 10 maart 2015 helaas moeten uit
stellen. Reden hiertoe zijn o.a. de vertraging rond de financiering van de
kwaliteitsstandaard, maar ook bleken veel leden op die dag naar het EVC
congres te gaan. De volgende ALV zal daarom plaatvinden op 31 maart
2015, gekoppeld aan de invitational conference. De ALV begint om 18.00
in de Domus Medicus te Utrecht en aansluitend vindt om 18.30 de
invitational plaats. Binnenkort volgen de agenda en de bijbehorende
stukken. Overige data van dit jaar voor een ALV zijn:
18 juni 2015
24 september 2015
10 november 2015
De ALV’s zullen plaatsvinden in of rond Utrecht vanaf circa 18.30 en
zoveel mogelijk gekoppeld aan een inhoudelijke activiteit. Graag alvast in
de jaarplanning noteren, want we hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn!

