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ADVIES VAN DE SECTIE INZAKE "PEER REVIEW"
-

1) Definitie
Evaluatie door gel ijken. Het gaat dus uitsluitend oro een proces van analyse en
kwaliteitstoetsing van een soort van doelgerichte activiteit. Die evaluatie ornvat het
onderzoek van dat proces zelf, van het type patiënt waarop bet toegepast wordt en van de
resultaten.

2) De samenstellingvan peer review-groepen.
Ze kunnen enkel bestaan uit artsen die hetzeIfde type van handelingen uitvoeren aIs die
welke aan de analyse onderworpen worden. Zo moet bijvoorbeeld een comité van geIijken
dat de activiteiten van hemodialyse of peritoneale dialyse evalueert, bestaan uit praktizerende
nefrologen die in dat domein werkzaam zijn.
De geanalyseerdeactiviteit heeft in dit geval zowel betrekking op het desbetrefTendetype van
patiënten aIs op de afwikkeling van een of andere behandeling van terminale chronische
nierinsufficiëntie en op de follow-up van patiënten op lange termijn : overgaan tot transplantatie of voortzetting van de zuiveringstechnieken.
De peer review-groep heeft zijn zetel op het Ministerie van Volksgezondheid en krijgt de
steun van de administratie en de aldaar werkende geneesheren.De groep bestaat uit praktizerende artsen die dezelfde discipline beoefenen en door hun gelijken verkozen werden. Er
moet worden voorzien in een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel academische ais
niet-academische artsen, van Nederlandstalige, Franstalige en Duistalige artsen, en
desgevallend, volgens de onderzochte disciplines, van artsen uit de intra-en extramurale
sector.
Het invoeren van een elitair systeem moet vermeden worden; daarom moet de duur van de
mandaten beperkt blijven. Die zou meer bepaald op 6 jaar vastgesteld moeten worden en de
helft van de mandaten dient hemieuwbaar te zijn. Een lid mag hoogstens twee mandaten na
elkaar vervullen; moet hij zesjaar wachten eer hij zich opnieuw kandidaaat mag stellen.

3) De opdrachten.
a*) Bepaling van de belangrijkste parameters en criteria voor de registratie.
a) Uitwerken van het geïnfonnatiseerde registratiemodel.
Dit model, dat elk praktizerend arts per behandelde patiënt moet invullen, maakt het
mogelijk een nationaal register op te maken dat relevante gegevens voor het betrokken type
van geanalyseerdeactiviteit bevat.
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b) Op grond van de analyse van de gegevensvan die registraties kan er jaarIijks een rapport
over de betrokken activiteit opgesteld worden. Dat jaarverslag client zowel aan de overheden
(zie infra) aIs aan elke deelnemende arts toegezondente worden.

c) Op regelmatige wijze (bijvoorbeeld jaarlijks) een "hearing" organiserenwaarop aIle
deelnemendegeneesheren
uitgenodigdworden.Opdie hearing kunnenaile problemenrond
de geanalyseerde
activiteit besprokenwordenen kunnentevensaanbevelingen
of begrippen
waaroveriedereenheteensis, geformuleerdworden.Hetregelmatighoudenvandie nationale
conferentiesmaakt een harmonischeevolutie van medischepraktijkvoering mogelijk; ook
eensnelle aanpassingvan de praktijk op basisvan de wetenschappelijkevooruitgangwordt
erdoorin de bandgewerkt.
d) Hetjaarverslag wordt gericht aande overhedendie voor de Volksgezondheidinstaan(zie
punt 4).
NB : Het is duidelijk dat het anaJyseprocesop dit niveau derwijze moet geschieden dat de
anonimiteit van de zorgverstrekker of van de instelling gewaarborgd bJijft. Het is immers niet
de bedoeling om te komen tot een soort hit-parade van instellingen of artsen noch om
delicate geneeskundige gegevenste bezorgen aan verzekeringsmaatschappijen, patiëntenorganisaties of advokaten die geschillen over civielrechtelijke beroepsaansprakelijkheid bij de
rechtbanken aanhangig maken.

4) Opbouw van bet peer-review-systeem.
ln het nu bestaandeorganigram
a) Het jaarlijkse activiteitenverslag, de standpunten waarover men het in de jaarIijkse
hoorzittingen eenparig eens geworden is, de opmerkingen en aanbevelingen van algemene
aard worden gericht aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en aan de federale
en communautaire toezichthoudende overheden. Om de adviezen van aIle peer reviewgroepen te coordineren, lijkt het aangewezen een platform op te richten, die aIle adviezen
v66r verzending zou verzamelen; zo kan dat platform ten behoeve van de instanties die
instaan voor de programmatie of de erkenning, die adviezen toelichten en er aanbevelingen
aan toevoegen.
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Dat platform is de plaats bij uitstek waarin over de verschillende activiteiten die onder de
peer review vallen, gedebatteerdkan worden; alle betrokken geneesherenzouden er derhalve
deel moeten van uitmaken : artsen van de representatieve beroepsorganisaties, artsen van
Volksgezondheid, geneesherendie door de verzekeringsinstellingen aangewezenworden en
de ziekenhuisbeheerders.
Voornarnelijk op grand van de analyse van de kwaliteit van de verstrekkingen kunnen er
suggesties gedaan worden voor om op ziekenhuis- of dienstniveau maatregelente nemen ten
einde de geboden kwaliteit in overeenstemming te brengen met de actuele stand van de
medische wetenschap.
Door de kwaliteit aIs uitgangspunt te nemen zijn de instanties die voor de prograrnmatie en
de erkenning instaan, beter in staat om hun opdrachten te vervullen : wijziging van de
programmatiecriteria, verfijning van de besluitvorming inzake erkenning of intrekking van

erkenning.
5) Het spreekt vanzelf dat de artsen die de toelating krijgen om activiteiten uit te voeren die
door de peer review geëvalueerd worden, er zich toe verbinden : aan de registratie van de
gegevensdeel te nemen en dit volgens het model dat de peer review-groep heeft uitgewerkt, aan de evaluatie mee te werken hetzij door op precieze vragen van de peer review-commissie
te antwoorden hetzij door aande hearing of aan het opstellen van de rapporten bij te dragen.
Het spreekt derhalve vanzelf dat het voldoet aan dit criterium de basisvoorwaarde moet zijn
om aIs dienst erkend te worden.

