
Algemene opmerkingen voor de samenvatting van een NVK richtlijn 
 Lengte van de samenvatting: 1-2 A4’tjes 
 Tabellen: moeten eenvoudig zijn en tekst niet formatteren (spaties, tabs, etc.) 
 Links naar externe pagina’s  opnemen in een PDF document 
 Afbeeldingen: duidelijke (scherpe) afbeelding en lever de afbeelding als apart elektronisch 

bestand aan (jpg, png, pdf, bmp)  

  



Format NVK samenvatting voor richtlijnen, ook te gebruiken bij 
leidraden en standpunten 
 

1. Over de samenvatting 
 Dit is een samenvatting van de richtlijn: 

Titel en jaartal oorspronkelijke richtlijn, geplande revisie datum en versie nummer 
 Deze samenvatting is ontwikkeld door: 

 
2. Doelgroep 

 Deze samenvatting is bedoeld voor: 
 En gaat over: definieer patiëntengroep 

 
3. Definities 

In dit document worden de volgende definities gehanteerd: 
 

4. Epidemiologie 
 Incidentie 
 Prevalentie 
 Spontaan beloop 

 
5. Preventie 

Preventieve interventies 
 

6. Differentiaal diagnose 
 

7. Diagnostiek 
 Anamnese: belangrijke positieve en negatieve gegevens beschrijven 
 Lichamelijk onderzoek: belangrijke positieve en negatieve bevindingen van lichamelijk 

onderzoek beschrijven 
 Aanvullend onderzoek: eerste keus aanvullend onderzoek, wat altijd gedaan moet 

worden, wat NIET gedaan moet worden en wat overwogen moet worden  
 

8. Eerste handelingen 
De eerste te ondernemen handelingen die voor de acute opvang noodzakelijk zijn  
 

9. Therapie 
 Kernaanbevelingen en eerste keus behandeling (niet opties zijn …) 
 Bewezen onzinnige interventies die in de praktijk worden gebruikt als dusdanig 

benoemen en ontraden 
 

10. Complicaties 
Meest frequente en/of ernstige bijwerkingen van ziekte of behandeling. 
  

11. Voorlichting 
Wat hoor je als arts minimaal met de patiënt te bespreken: prognose, relevante bijwerkingen 



en alarmsymptomen 
 

12. Vervolg en organisatie van zorg 
Vervolg beleid: 
 Hoe en op welk termijn moet ingesteld beleid geëvalueerd worden 
 Opname of verwijs criteria 
 Poliklinisch vervolg 
 Aanwijzingen over omgang met collega’s en tweede lijn etc. aan bod 
 Kwaliteitsnormen voor organisatie van zorg 
 Wie doet wat en wanneer 

 
13. Stroomdiagram 

Afbeelding/beslisboom 
 

14. Literatuur conclusie en overwegingen (uit algemeen format richtlijnen) 
 Inleiding 
 Bespreking literatuur 
 Conclusie  
 Overige overwegingen 
 Aanbevelingen 
 Literatuurlijst  


