Eindbeoordeling
De eindbeoordeling wordt door de beoordelingscommissie geformuleerd in de volgende vier
categorieën:
- Wel erkennen als expertisecentrum voor de hele groep van aandoeningen
- Wel erkennen als expertisecentrum voor een deel van de aandoeningen
- Voorlopige erkenning, met bepaalde verbeterpunten binnen 1 jaar
- Niet erkennen als expertisecentrum
Indien een centrum merendeels voldoet aan de criteria, kan de commissie adviseren het centrum
voorlopig te erkennen waarbij verbeterpunten expliciet worden benoemd.
De beoordelingscommissie geeft een geïntegreerd advies in woorden op basis van de input van
vakinhoudelijke referenten en (indien mogelijk) patiëntenorganisaties, waarbij ieder gesteld criterium
aan de orde is gekomen. De aanvrager stelt vervolgens een verbeterplan op en rapporteert de
voortgang binnen 1 jaar. Daarna beoordeelt de commissie de mate van verbetering. Afhankelijk van
het oordeel volgt een advies tot erkenning of afwijzing.
Het is nadrukkelijk niet de opdracht aan de beoordelingscommissie om centra die aan de criteria
voldoen onderling te vergelijken om aldus te komen tot een mogelijke reductie van het aantal centra.
Besluit en wederhoor
Na beoordeling door de beoordelingscommissie van alle getoetste centra, ontvangt de Raad van
Bestuur van het betreffende ziekenhuis/zorginstelling een brief van de beoordelingscommissie met
daarin het advies omtrent (al dan niet voorlopige) erkenning of afwijzing. De contactpersoon van het
expertisecentrum ontvangt deze brief in cc.
Als het expertisecentrum het niet eens is met dit advies, kan het binnen 14 dagen
schriftelijk reageren om feitelijke onjuistheden kenbaar te maken. Hierbij blijven de eerder in de
vragenlijst aangeleverde antwoorden staan als basis voor het oordeel; er kunnen dus geen nieuwe
feiten worden aangeleverd. De beoordelingscommissie komt opnieuw bijeen en stelt na
heroverweging een definitief advies op. Vervolgens wordt het advies via de NFU doorgeleid naar de
Minister van VWS.
Niet in behandeling nemen
De beoordelingcommissie kan besluiten een toetsingsaanvraag van een centrum niet in
behandeling te nemen. Dat gebeurt indien de online vragenlijst incompleet is ingevuld.

