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Geacht bestuur,
Met veel genoegen leggen wij u de conceptrichtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen
van 4 tot 18 jaar, op initiatief van NVKF voor ter bestuurlijke goedkeuring (autorisatie). De
werkgroep die de richtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van meerdere
wetenschappelijke verenigingen en organisaties waaronder uw vereniging. Voor de
volledige lijst van participerende organisaties verwijs ik u graag naar de richtlijn. De
ontwikkeling van de richtlijn werd procesmatig en methodologisch ondersteund door het
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
Hierbij sturen wij u een exemplaar van de aangepaste versie van de richtlijn (zie bijlage 1).
In deze versie zijn alle commentaren, die wij naar aanleiding van de conceptversie van de
betrokken verenigingen en organisaties ontvingen, zoveel mogelijk verwerkt. Dit betreft
zowel tekstuele als inhoudelijke aspecten. In de commentarentabel (zie bijlage 2) vindt u
een overzicht van de ontvangen commentaren en de reactie van de werkgroep.
Twee modules zijn nog in ontwikkeling (dit betreft ‘Inzet van
hoortoestellen/hoorhulpmiddelen’ en ‘Diagnostiek voor controle van het auditief
functioneren’). Deze worden binnenkort in een aanvullende commentaar- en
autorisatieronde aan u voorgelegd.
Wij willen u als wetenschappelijke vereniging, en in het bijzonder ook de leden van uw
vereniging die commentaar hebben geleverd op de richtlijn, bedanken voor de belangrijke
bijdrage aan de richtlijnontwikkeling. Wij verzoeken u om de richtlijn met
commentarentabel in ieder geval beschikbaar te stellen aan de leden van uw vereniging
die commentaar hebben geleverd op de richtlijn. Deze terugkoppeling naar de
commentatoren is van groot belang om de kwaliteit van de commentaarfase bij
richtlijnontwikkeling voor de toekomst te borgen.
Namens de werkgroep vragen wij u uiterlijk vrijdag 30 april 2021 om bestuurlijke
goedkeuring van de richtlijn conform de voor uw vereniging gebruikelijke procedures. U
kunt uw bestuurlijke goedkeuring per mail doorgeven aan Sonja Wouters via
s.wouters@kennisinstituut.nl.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen aan de werkgroep hebben, dan
vernemen wij dit graag vóór vrijdag 8 april 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met
Haitske Graveland via h.graveland@kennisinstituut.nl.
Met vriendelijke groet,
mede namens de voorzitter van de richtlijnwerkgroep, Femke Theelen,

Haitske Graveland, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
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Richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar
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