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Organisatie  Participatie in ontwikkel-

projectgroep 

ZSCP geautoriseerd of 

geaccordeerd 

Concept 

kwaliteitsindicator 

geaccordeerd 

Mede aanbieding ZSCP, 

incl. concept kwaliteitsindicator en 

implementatieagenda 

      

Ver. Samenwerkingsverband  

Pijnpatiënten naar één stem 

 JA JA JA JA 

Zorgverzekeraars Nederland  NEE JA 

Mits ontwikkeling van 

minimaal één indicator 

JA JA 

Mits participatie in ontwikkelwerk-groep 

voor MD leidraad mogelijk is 

NHG (Huisartsen)  JA  

Maar in later stadium geen 

mandaat vanuit 

beroepsorganisatie 

NEE 

Autoriseren alleen NHG-

Standaarden+ enkele 

inhoudelijke bezwaren 

NEE Geen bezwaar 

VRA (Revalidatie)  JA JA JA 

de indicator zou nog niet 

moeten worden gebruikt 

om als 

toetsingsinstrument te 

dienen waarop 

gehandhaafd wordt 

JA 

NVA (Anesthesiologie)  JA 

Maar zonder mandaat vanuit 

beroepsorganisatie 

NEE 

Zorgstandaard niet als 

richtlijn erkend + enkele 

inhoudelijke bezwaren 

NEE NEE 

Geen inhoudelijke bezwaren, maar start 

implementatie nu zou interfereren met 

implementatie later van de MD leidraad 

KNGF (Fysiotherapie)  JA JA NEE JA 

Maar geen mede-aanbieding van de 

kwaliteitsindicator 

NIP (Psychologie)  JA JA NEE NEE 

Omdat ontwikkeling en aanbieden van 

kwaliteitsindicator alleen via 

wetenschappelijke verenigingen dient 

plaats te vinden; coördinatie dient 

plaats te vinden door PA!N 

VV&VN sectie Pijn (Pijnverpleegkunde)  JA JA JA JA 

VERENSO (specialist 

ouderengeneeskunde) 

 JA JA NEE 

Verenso is niet 
betrokken geweest bij 
het ontwikkelen van de 

NEE 

Omdat het implementatieplan nog 

teveel onduidelijkheden bevat 
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netwerkindicator; de 
indicator past niet  
bij de doelgroep van de 
specialisten 
ouderengeneeskunde 

Ergotherapie Nederland  NEE 

Wel participatie in werkgroep 

implementatieagenda 

JA JA JA 

 

VVOCM (Oefentherapeuten)  NEE JA NEE 

Geen reactie ontvangen 

op verzoek 

NEE 

Geen reactie ontvangen op verzoek 

NVN (Neurologie)  NEE NEE 

de Zorgstandaard is niet 
gebaseerd op richtlijn(en) 
die (mede) door de NVN 
zijn ontwikkeld en 
geautoriseerd, en de NVN 
is niet betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van de 
Zorgstandaard. 

NEE 

 

NEE 

Geen reden tot wijziging standpunt 

NOV (Orthopedie)  NEE NEE 

Doordat de inhoud niet 

zozeer gericht is op 

orthopeden of orthopedie 

is deze lastig te 

beoordelen vanuit ons 

aandachtsgebied. De NOV 

onthoudt zich dan ook van 

commentaar. 

NEE NEE 

We wensen u veel succes met het 

aanbieden van de ZSCP en de indicator 

aan het register van het Zorginstituut. 
 

NVR (Reumatologie)  NEE NEE 

De NVR is onvoldoende 
betrokken geweest om 
hierop in te kunnen gaan 

NEE 

Geen reactie ontvangen 

op verzoek 

NEE 

NVVH (Heelkunde)  NEE JA NEE 

Geen voorstander 

ontwikkelen nieuwe 

indicatoren, wegens 

administratieve last 

NEE 

Status opname in Register onduidelijk, 

niet betrokken geweest bij ontwik-

keling implementatie-agenda en niet in 

staat consequenties daarvan te 

overzien 
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NVVP (Psychiatrie)  NEE NEE 

Geen reactie 

NEE 

akkoord met ad-hoc 

werkgroep die concept-

notitie opstelt met 

daarin de voorgestelde 

concept-

structuurindicatoren 

NEE 

Geen reactie 

LVVP (Vrijgevestigde psychologen en 

psychotherapeuten) 

 NEE NEE 

Bij zorgstandaarden geen 

spelregels opgesteld. O.a. 

over afspraken met 

zorgverzekeraars om te 

voorkomen dat individuele 

behandelingen die 

afwijken van de 

Zorgstandaard leiden tot 

afwijzing van vergoeding 

of dat er administratieve 

drempels worden 

opgeworpen om op 

inhoudelijke gronden af te 

wijken van zorgstandaard. 

Om die reden wordt geen 

enkele zorgstandaard 

geautoriseerd. 

NEE 

Er moet een 

samenhangend 

geheel/set van 

kwaliteitsindicatoren 

komen. Aparte 

kwaliteitsindicatoren 

per zorgstandaard is in 

praktijk onwerkbaar en 

administratief te 

belastend. 

NEE 

NVVG (verzekeringsgeneeskundigen)  NEE NEE 

Het aspect Arbeid is niet 

meegenomen 

NEE NEE  

Geen relevante partij in deze;  
 samenwerking met bedrijfsartsen en 
verzekeringsartsen wordt niet genoemd 

NVAB (bedrijfsartsen)  NEE NEE NEE NEE 
De NVAB was niet betrokken bij de 
ontwikkeling van deze Zorgstandaard en 
is niet om autorisatie gevraagd. Wel 
hebben wij op verzoek commentaar op 
de concepttekst geleverd.   
 

NVvPO (praktijkondersteuner 

huisarts) 

 NEE NEE 

Geen reactie 

NEE 

Namens het bestuur van 
de NVvPO deel ik u mee 
dat wij akkoord gaan 

NEE 
Helaas heeft de NVvPO niemand 
beschikbaar om zitting te nemen in de 
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met de instelling van de 
ad-hoc werkgroep 
Kwaliteitsindicatoren  ZS 
CP. Daarna geen reactie 
meer ontvangen. 

werkgroep implementatie 
Zorgstandaard chronische pijn.  
Wij wensen u veel succes bij het 
opstellen van de werkgroep en de 
verdere implementatie van de 
Zorgstandaard. 

KNMP (apothekers)  NEE NEE 

De apotheker heeft vanaf 
het begin geen duidelijke 
rol heeft als (mede) 
behandelaar bij chronische 
pijn. Er wordt voor 
farmaceutische zorg 
gebruik gemaakt van een 
achterhaalde en niet 
specifieke definitie van de 
Raad voor de 
Volksgezondheid uit 1998. 

NEE 

Geen reactie 

NEE 

Geen reactie 

 


