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1. Samenstelling  
drs. Jurriaan Blekemolen 
drs. Frank Brouwer 
prof. dr. Carel Hulshof (adviseur vanuit Kwaliteitsbureau NVAB) tot 1 mei 2020 
drs. Lex de Jong 
drs. Ernst Jurgens (vertegenwoordiger vanuit NVAB-bestuur)   
drs. René Naber    
drs. San Oeij 
dr. Teddy Oosterhuis (adviseur vanuit Kwaliteitsbureau NVAB) vanaf 1 mei 2020 
prof. dr. Frederieke Schaafsma 
drs. Arnold Schriemer 
drs. Theo Senden (voorzitter) 
dr. Arco Verhoeven 
 

2. Toelichting op samenstelling / wijzigingen 
Zie hierboven. 
Secretaris van de CROW: dr. Irena Draskovic tot 1 juli 2020, waarnemend secretaris vanaf 1 juli 2020 dr. 
Teddy Oosterhuis. 
 

3. Taakstelling  
Beoordelen projectplannen voor NVAB richtlijnen 
Namens het NVAB bestuur beoordelen en autoriseren cq verlenen van bestuurlijke goedkeuring van 
richtlijnen van derden 
Gevraagd en ongevraagd adviseren van het NVAB bestuur 
 

4. Concrete activiteiten 2020 
De CROW is bijeengekomen op 3 maart, 4 augustus en 3 november 2020.  
 
Namens de CROW zijn Frank Brouwer en Frederieke Schaafsma aanwezig geweest bij een bijeenkomst 
van het NVAB bestuur, waar is gesproken over de adviesfunctie van de CROW. Frank en Frederieke 
hebben voorgesteld dat de CROW als Denktank wordt ingezet, met name voor het bepalen van de 
richting op langere termijn. De CROW kan helpen beargumenteren waarom kwaliteitsbevordering en de 
academisering zo relevant zijn voor het voortbestaan van het vak. De CROW kan een rol spelen bij de 
follow up van de voorstellen van de Kwaliteitstafel wanneer uiteindelijk de lobby moet worden gevoerd 
met de juiste argumenten en de partijen kunnen worden benaderd. Ook waar het gaat om structurele 
financiering van richtlijnen. De NVAB heeft voor academisering en richtlijnontwikkeling weinig middelen, 
in verhouding tot bijvoorbeeld het NHG en de FMS. De organisatie van samenwerking met Cluster 3 
moet hier voor een deel aan tegemoet komen. 
 
De Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde is besproken en van commentaar voorzien. 
 
Twee richtlijnen zijn beoordeeld en bestuurlijke goedkeuring is verleend: RL Ziekte van Parkinson en RL 
Lumbosacraal Radiculair Syndroom. Voor beide richtlijnen was goedkeuring gevraagd door het Kennis 
Instituut Medisch Specialisten. 
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5. Evaluatie / terugblik 2020 

In 2020 zijn geen projectplannen voor (herziening van) NVAB richtlijnen voorgelegd, omdat geen nieuwe 
ontwikkel- of herzieningstrajecten zijn gestart. Ook de rol in het beoordelen van richtlijnen van derden is 
beperkt geweest gezien het aanbod van twee richtlijnen ter goedkeuring. 
 
De CROW wil graag meer invulling geven aan de taak om het NVAB bestuur gevraagd en ongevraagd te 
adviseren. Behalve het aanschuiven bij een bestuursvergadering is daarom Gijsbert van Lomwel, 
directeur NVAB, uitgenodigd om kennis te maken, en te bespreken hoe de samenwerking met het NVAB 
bestuur kan worden vormgegeven.  
 

6. Plannen 2021 / Toekomst 
De CROW zal bijeenkomsten meer richten op specifieke thema’s waarop het bestuur kan worden 
geadviseerd. Daarbij zal worden aangesloten op thema’s die momenteel relevant of urgent zijn voor de 
NVAB en het NVAB bestuur. Het eerste thema om te bespreken is preventie. 

 
 


