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Ontwikkeling van behandelrichtlijnen door HOVON
De richtlijnen binnen HOVON worden gemaakt door de relevante werkgroepen. Op basis van
de gegevens in de literatuur en de aanvullingen daarop uit de mondelinge presentaties op
recente congressen, stellen de experts binnen het vakgebied de richtlijnen samen. Daarbij
wordt gestreefd naar consensus vanuit een doorwrocht wetenschappelijk debat.
De richtlijnen worden zo opgebouwd dat er een eenduidig voorschrift is voor diagnostiek.
Daarbij worden de kwaliteitscriteria van de technische werkgroepen meegenomen. Ook voor
monitoring van de ziekte tijdens therapie en het vaststellen van de zogenaamde response op
behandeling wordt dezelfde eenduidige procedure gevolgd.
Per ziektestadium, d.w.z. per lijn van behandeling, wordt zoveel mogelijk een eenduidig advies
gegeven. In die situaties waarin er meerdere min of meer gelijkwaardige therapiekeuzes zijn te
maken worden die aangegeven, vergezeld van adviezen waarom in individuele gevallen voor
de ene of de andere mogelijkheid kan worden gekozen.
Na accordering op de plenaire HOVON sessie worden de richtlijnen geplaatst op de HOVON
website.
Indien de richtlijn een majeure verandering bevat wordt gestreefd naar parallelle publicatie van
de richtlijn, zoals bijvoorbeeld in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie.
De noodzaak tot updating van richtlijnen wordt vastgesteld in de individuele werkgroepen.
Vervolgens effectueren zij de herziening en plaatsen die weer op de website. De methode van
werken garandeert een herziening binnen 3 tot 6 maanden na het vaststellen van de noodzaak
daartoe.
Werkgroepen betrokken bij ontwikkeling van behandelrichtlijnen
HOVON kent 5 werkgroepen, gericht op de belangrijkste diagnosegroepen en handelingen: er
is een werkgroep voor acute - en chronische leukemie, voor maligne lymfoom
(lymfeklierkanker), voor multipel myeloom, voor chronische lymfatische leukemie en voor
stamceltransplantatie. De groepen bestaan uit vooraanstaande hematologen uit heel
Nederland, die als expert op het desbetreffende deelgebied kunnen worden gerekend. De
werkgroepen worden aangevuld met niet-hematologen, zoals pathologen, radiotherapeuten
waar dat opportuun is. De werkgroepen vergaderen gemiddeld 4 keer per jaar.
Daarnaast kent HOVON technische werkgroepen, gericht op het ontwikkelen en
standaardiseren van diagnostische technieken. Zo zijn er technische werkgroepen voor
morfologie, voor immunofenotypering, voor moleculaire biologie, voor cytogenetica, voor
pathologie en voor imaging (CT, PET scanning). Ook deze technische werkgroepen zijn
samengesteld uit mensen die zich als expert kunnen beschouwen. De vergaderfrequentie is
een drietal keren per jaar.
Tweemaal per jaar is er een plenaire sessie, waarop de gegevens over de aan de gang zijnde
patiëntgebonden studies worden gepresenteerd, nieuwe onderzoekingen worden voorgesteld
en de diverse werkgroepen rapport uitbrengen.
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