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Geacht bestuur, 
 
Op initiatief van de NVALT wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de 
richtlijn Mediastinale Tumoren. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting 
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  
 
In 2007 is de richtlijn thymoom gepubliceerd. Deze richtlijn is dringend aan herziening toe. 
Omdat er naast thymomen ook andere tumoren in dit gebied voorkomen die te zeldzaam 
zijn om een eigen richtlijn te krijgen, wordt in dit project de richtlijn thymomen geüpdatet 
en uitgebreid tot een richtlijn mediastinale tumoren. In deze richtlijn worden de 
diagnostiek, behandeling en nazorg van mediastinale tumoren evidence-based uitgewerkt. 
 
Monique Hochstenbag, longarts, is bereid gevonden het voorzitterschap van de 
richtlijncommissie op zich te nemen.  
 
De verenigingen en instanties die gevraagd worden in deze richtlijn te participeren zijn: 
 

• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose  

• Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie 

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie  

• Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde  

• Nederlandse Vereniging voor Pathologie  

• Nederlandse Vereniging voor Radiologie  

• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie  

• Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 
 
Graag nodigen wij uw vereniging uit te participeren in de ontwikkeling van deze richtlijn. 
Hiertoe hebben wij het volgende verzoek. 
 
Mandatering voor werkgroep 
Wij vragen u te participeren in de werkgroep. Dit kan door middel van het afvaardigen van 
één inhoudsdeskundig lid. 
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De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 
van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de 
methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van Medisch 
Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.  
 
Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:  

• geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de 
richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen; 

• het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (7 bijeenkomsten 
van gemiddeld 2 uur); 

• zich te verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling  

• het selecteren van literatuur; 

• het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn; 

• het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur 
en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het Kennisinstituut; 

• het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden; 

• indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende 
aanverwante producten, zoals een implementatieplan. Dit kan het bijwonen van 
extra vergaderingen met zich meebrengen; 

• bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving; 

• het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject. 
 
De looptijd van het project is 36 maanden. 
 
Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de werkgroepleden 
inzicht hebben in hetgeen van hen verwacht wordt en daar ook toe bereid en in staat zijn. 
Wij vragen u dan ook om de beoogde afgevaardigde in te lichten over bovenstaande 
verwachtingen. Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van 
bijgewoonde bijeenkomsten.  
 
Wat vragen wij van u? 
1. Wilt u door middel van het mandaatformulier (zie bijlage) de vertegenwoordiger 

voor de werkgroep bekend maken? Wij zullen deze persoon vervolgens voorzien van 
de benodigde informatie.  

 
U mag uw reactie sturen aan Sonja Wouters via s.wouters@kennisinstituut.nl. Wij zien uw 
reactie graag uiterlijk 28 mei 2021 tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Monique Hochstenbag, longarts 
 
 
 
 
Charlotte Gaasterland, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
 
 
 
 
Bijlage: mandaatformulier 


