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Uitnodiging deelname schriftelijke knelpuntenanalyse voor de richtlijn behandeling
heupdysplasie (DDH) bij kinderen tot één jaar
Geacht bestuur,
Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging is in december 2018 gestart
met de ontwikkeling van de richtlijn behandeling heupdysplasie (DDH) bij kinderen tot
één jaar. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden
Medisch Specialisten (SKMS).
Het doel van de richtlijn is om een eenduidige behandeling te krijgen voor baby’s onder
één jarige leeftijd met developmental dysplasia of the hip (DDH).
DDH is een veel voorkomende aandoening bij jonge kinderen. In Nederland ontwikkelt
een tot vier procent van de kinderen in de leeftijdsperiode tot zes maanden DDH. Baby’s
met een verhoogde kans op developmental dysplasia of the hip (DDH) worden
doorgestuurd naar een (kinder) orthopeed om te controleren of er sprake is van DDH.
Recent heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg een JGZ-richtlijn
heupdysplasie (2018) ontwikkeld. Hierin ontbreekt het nog aan de tweedelijnszorg voor
deze patiëntengroep. Op dit moment is er veel diversiteit in de diagnostisering en
behandeling van DDH in Nederland. Eenduidige definities van ernst en gelijke
behandeling maken niet alleen de kwaliteit van zorg beter maar geven ook rust bij ouders
en families van kinderen met DDH.
Dr. M.M.E.H. Witbreuk, kinderorthopedisch chirurg, is bereid gevonden het
voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen.
De verenigingen en instanties die gevraagd zijn in deze richtlijn te participeren zijn:
- Nederlandse Orthopaedische Vereniging
- Nederlandse Vereniging voor Radiologie
- AJN Jeugdartsen Nederland
- Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling.

Deelname schriftelijke knelpuntenanalyse
Wij nodigen u uit om input te leveren voor de schriftelijke knelpuntanalyse voor deze richtlijn. Voor
deze schriftelijke knelpuntanalyse worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het
onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere
patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het
doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De
benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in
uitgangsvragen. Het heeft de voorkeur om andere leden dan het beoogde werkgroeplid om input te
vragen voor de knelpuntanalyse. Wij vragen u commentaar te geven op het bijgaande concept
raamwerk door één of hooguit twee vertegenwoordigers van uw vereniging/organisatie volgens
bijgevoegd Excel-formulier.

De volgende drie vragen worden gesteld:
1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom de behandeling van heupdysplasie (DDH) bij
kinderen tot één jaar die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk?
2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan
vinden?
3. Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de hoogste prioriteit?
Wat vragen wij van u?
Wilt u middels uw achterban raadplegen voor input voor de schriftelijke knelpuntanalyse.
U mag uw reactie sturen via het Excel formulier aan Natalia Bullock via
n.bullock@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag uiterlijk vrijdag 8 februari 2019
tegemoet.
Mocht u verdere vragen hebben, kunt u contact opnemen met Floor Willeboordse, adviseur
Kennisinstituut; f.willeboordse@kennisinstituut.nl of 06- 12485043.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Dr. M.M.E.H. Witbreuk, voorzitter richtlijncommissie

Dr. Floor Willeboordse, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Bijlagen:
• Concept raamwerk richtlijn behandeling heupdysplasie (DDH) bij kinderen tot één jaar
• Excel reactieformulier bij richtlijn DDH- schriftelijke knelpuntenanalyse

