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Inhoudelijke projectresultaten 

Doelstellingen 
 

Het juridisch verantwoord en organisatorisch zorgvuldig implementeren van 

expertpanels 

Startpunt, situatie voordat 

project startte (nulmeting) 

 

Omdat het expertpanel een nieuwe vorm van zorg- en dienstverlening betreft 

zijn hier de juridische en organisatorisch kaders nog niet voor vastgesteld. 

Betrokken stakeholders 

 

Vermeld instelling, 

contactpersoon(en), tel. en 

emailadressen) 

 

VUmc, juristen van overige UMC’s, medisch specialist WFG, Centramed (zie 

deelnemerslijst expertmeetings), advocatenkantoor Legaltree 

Belangrijkste resultaten 

 

Formuleer de resultaten zo 

concreet mogelijk, bijv. in 

aantallen en/of percentages) 

1. Twee goed bezochte en inhoudelijk relevante expertmeeting om de 

inhoud van het project uit te werken tot een voor experts op dit 

terrein (gezondheidsrechtjuristen) gedragen uitkomst. 

 

2. Vastgestelde en door collega-juristen gedragen inhoudelijke juridische 

kaders voor het zorgvuldige implementeren van een expertpanel 

 

3. Een toezegging van aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed om de 

polisvoorwaarden aan te passen op deze nieuwe vorm van 

zorgverlening zodat aansprakelijkheid van medisch specialisten ook in 

hun rol als panelleden geborgd is. 

 

4. Betrokkenheid en positieve bevestiging van betrokken patiënten en 

medisch specialisten in de regio om kaders op deze wijze in te richten. 

Door verslaglegging en publicatie in nieuwsbrieven zijn deze 

uitkomsten ook regionaal verspreid. 

Wat is geïmplementeerd?  

In eigen regio en/of breder? 

 

Vooralsnog eigen regio (VUmc-AMC). Voor 2018 staat verbreding naar andere 

regio’s op de rit in termen van kennisdeling. Toepassing is pas aan de orde als er 

expertpanels ook elders of landelijk worden ingericht. 

Gepland vervolg in 2018 

Binnen/buiten citrien? 

Vervolgproject of 

borging/structurele 

inbedding? 

Kennisdeling binnen Nederland. Advisering bij inrichting regionale expertpanels 

conform kaders m.b.v. toolkit. Uitwerking afspraken rondom aansprakelijkheid 

met zowel Centramed als Medirisk zodat deze afspraken voor nagenoeg 95% van 

alle medisch specialisten in NL geldig zullen zijn. 

Mogelijk vervolgtraject is inrichting van een landelijk technisch digitaal platform 

om expertpanels binnen afgesproken kaders gestandaardiseerd vorm te geven. 



Resultaten (implementatie)proces 

Gebruikte 

implementatiestrategieën 

Er was in deze fase nog niet echt spraken van impelmentatie maar van 

ontwikkeling. 

Succesfactoren 

Wat ging goed? Waarom?  

- Stakeholders betrekken op intrinsieke motivatie en goed faciliteren. 

- Externe partijen (centramed) waarvan je zaken verwacht vanaf het 

begin van het proces inhoudelijk betrekken zodat ze mede de 

oplossingsrichting kunnen bepalen. 

Wat zou je volgende keer 

anders doen? En waarom? 

Wat kan beter? Waarom? 

- Strakker op de planning sturen vanaf het begin om pieken te 

voorkomen 

- Advisering vanuit het landelijke programma op 

communicatiestrategie naar tijdschriften. 

Communicatie (kennis ontsluiten en verspreiden) 

Hoe zijn resultaten 

overdraagbaar en 

toegankelijk gemaakt?  

 

Vertaald naar 

‘kennisproducten’, bijv. 

toolbox, informatiefolder, 

presentatie, rapport 

Waar te vinden? 

Ontwikkeling toolbox en presentatie en (wetenschappelijke) artikelen in 

relevante bladen/tijdschriften. Beoogde tijdschriften medisch contact en 

tijdschrift voor gezondheidszorg. 

Hoe heb je de resultaten en 

opgedane kennis verspreid? 

Of hoe en wanneer ga je dit 

alsnog doen?  

 

Ja via verslaglegging en verspreiding naar betrokken experts in NL vanuit andere 

UMC’s en publicatie van sfeerverslagen in nieuwsbrieven. Definitieve output 

wordt in 2018 verspreid, zie vervolg 2018. 

Daarnaast via de aangeboden wegen van de landelijke programmastructuur van 

bijeenkomsten met collega projectleiders etc. 

Interne communicatie over 

resultaten en opgedane 

kennis (binnen project, 

regio, programma) 

Zie boven. 

Externe communicatie over 

resultaten en opgedane 

kennis (stakeholders, pers 

etc.) 

Zie boven. 

 


