Criteria voor gebruik naam en logo Consultkaart, en publicatie op
www.consultkaart.nl
Om de naam en het logo van Consultkaart te mogen voeren dient het product aan de volgende criteria te
voldoen:
•

De kaart wordt ondersteund door een patiëntenorganisatie en wetenschappelijke vereniging(en) die
direct betrokken zijn bij het onderwerp, d.m.v. autorisering van de kaart. Deze partijen dienen samen
het verzoek in om de naam en het logo Consultkaart te mogen voeren.

•

De kaart is bij voorkeur gebaseerd op een up-to-date evidence-based richtlijn die reeds beschikbaar of
in ontwikkeling is. Vermeld op welke richtlijn(en) de kaart gebaseerd is.

•

Wanneer er geen evidence-based richtlijn beschikbaar is betreffende de gekozen keuzesituatie en
deze ook niet binnen aanzienbare tijd verwacht kan worden, dient er een systematische
literatuuranalyse te worden uitgevoerd om de vragen in de consultkaart te kunnen beantwoorden.
Voeg een document toe waarin uiteen wordt gezet hoe die systematische literatuuranalyse is
uitgevoerd. Daarnaast is voorzien in een onderhoudsplan voor de kaart. Hierin wordt geregeld wie er
verantwoordelijk is voor een eventuele update, en wanneer dit gepland staat. Dit onderhoudsplan
wordt bijgevoegd bij de aanvraag.

•

De projectgroep die de kaart heeft ontwikkeld bestaat ten minste uit:
o Voor ieder direct betrokken specialisme/zorgprofessional, ten minste twee
vertegenwoordigers gemandateerd de beroepsvereniging.
o Ten minste één patiëntenvertegenwoordiger (vanuit Patiëntenfederatie Nederland of andere
betrokken patiëntenorganisatie)

•

De kaart is geschreven in taalniveau B1 (begrijpelijk Nederlands)

•

De kaart beperkt zich tot 1 A4. Hierbij wordt Calibri lettergrootte 10 aangehouden, met marges van
min. 1 cm rondom.

•

Er is een werkdocument waarin precies is bijgehouden op welke bronnen de verschillende
antwoorden op de kaart zijn gebaseerd. Dit werkdocument wordt toegevoegd bij de aanvraag.

•

Alle projectleden hebben een belangenverklaring ondertekend. Deze worden toegevoegd bij de
aanvraag.

Bij de aanvraag de volgende documenten toevoegen:
1. De kaart die is ontwikkeld
2. De naam en versie van de richtlijn(en) waarop de kaart is gebaseerd
Of
2. Document met beschrijving systematische literatuuranalyse
3. Namen van projectgroepleden en namens welke vereniging/organisatie zij hebben deelgenomen
4. Belangenverklaringen van alle projectgroepleden
5. Werkdocument met de bronnen per antwoord van de kaart
6. Onderhoudsplan: wie is er verantwoordelijk voor een update, en wanneer staat dat gepland?
7. Een verklaring wie de eigenaar van de kaart is, wie de auteursrechten bezitten, en toestemming van
deze organisaties/personen om de kaart de standaard opmaak/layout van Consultkaart te geven en
op www.consultkaart.nl te publiceren.

