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Definities NVOG-documenten
Kwaliteitsnorm
Kwaliteitsnormen leggen voorwaarden vast waaraan behandelaars en ziekenhuizen moeten voldoen teneinde
kwalitatief goede zorg te leveren. Kwaliteitsnormen kunnen betrekking hebben op de algemene
praktijkuitoefening maar ook op specifieke onderdelen daarvan. De geldigheid van een kwaliteitsnorm is vijf
jaar.

Richtlijn
Richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde
omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan geargumenteerd afwijken van
een richtlijn wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk maken. Dat kan onder meer het geval zijn
wanneer een gynaecoloog tegemoet moet komen aan de objectieve noden en/of subjectieve behoeften van
een individuele patiënt. Beleid op instellingsniveau kan er incidenteel toe leiden dat (volledige) lokale
toepassing van een richtlijn niet mogelijk is. De geldigheid van een richtlijn is vijf jaar.

Standpunt
Standpunten hebben een veel beperkter reikwijdte dan richtlijnen. Een standpunt geeft een voorlopig advies
hoe te handelen in situaties waar nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens voorhanden zijn om een
bepaalde gedragslijn meer beargumenteerd voor te stellen. Veelal zal het hier actuele ontwikkelingen in het
vakgebied betreffen, die van zodanig belang zijn dat een (voorlopige) stellingname van de beroepsgroep
gewenst is.

Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)
LTA's komen tot stand tussen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en een wetenschappelijke
vereniging (-en) van specialisten. Het doel van een LTA is om bij de overgang van 1e naar 2e lijn (en v.v.)
voor de patiënt de continuïteit van zorg te waarborgen. Een LTA geeft aan over welke aspecten van de
diagnostiek en behandeling overeenstemming bestaat, en over welke punten mogelijk nog verschil van inzicht
is. Een LTA formuleert globale richtlijnen voor huisartsen en specialisten die als uitgangspunt dienen om het
regionale beleid nader te bespreken en in te vullen. De geldigheid van een LTA is vijf jaar.

Modelreglement en modelprotocol
Modelreglementen en modelprotocollen vloeien voort uit wetgeving en zijn bedoeld als hulpmiddel voor
NVOG-leden voor het opstellen van lokale reglementen of protocollen over klinische procedures.

Leidraad
Leidraden zijn bedoeld als gedragslijn voor NVOG-leden en gaan over verenigingszaken of andere
niet-medische aspecten van het vak.

Nota
Nota's zijn beleidssturende documenten over de organisatie van (een deel van) het vak. (bijvoorbeeld over
opleiding, beleid, kwaliteit, etc.)

Reglement
Reglementen zijn regels die betrekking hebben op verenigingszaken (bijvoorbeeld huishoudelijk reglement,
reglement commissies, reglement werkgroepen, statuten, etc.)

Onderwerp Aard Houder Besluitvorming Archivering
Kwaliteitsnorm Deel van vakgebied Voorwaarden Koepel

Kwaliteit
Ter stemming
ledenvergadering

NVOG-net
Rode klapper

Richtlijn Klinisch probleem Advies Koepel
Kwaliteit

Ter stemming
ledenvergadering

NVOG-net
Rode klapper

Standpunt Klinisch probleem Voorlopig
advies

Koepel
Kwaliteit,
Bestuur

Bestuursvergadering
(ter kennisname
ledenvergadering)

NVOG-net
Rode klapper

LTA Klinisch probleem Advies Koepel
Kwaliteit,

Ter stemming
ledenvergadering

NVOG-net
Rode klapper
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Bestuur
Modelreglement,
Modelprotocol

Klinische procedure Verlengstuk
van wetgeving
of richtlijnen

Koepel
Kwaliteit,
Werkgroep

Ter stemming
ledenvergadering

NVOG-net
Rode klapper

Leidraad Verenigings−zaken Gedragslijn
voor leden

Bestuur Bestuursvergadering
(ter kennisname
ledenvergadering)

NVOG-net
Blauwe
klapper

Nota Organisatie,
Opleiding en
Beleid

Beleidssturend Bestuur Ter stemming
ledenvergadering

NVOG-net
Blauwe
klapper

Reglement Verenigings−zaken Reglement Bestuur Ter stemming
ledenvergadering

NVOG-net
Blauwe
klapper

Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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