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CheckUp voor het rapporteren van geactualiseerde richtlijnen (CheckUp) 

Item Beoordeling 
Gerapporteerd op 

paginanummer 
Opmerkingen 

1. De geactualiseerde versie van de richtlijn kan onderscheiden 
worden van de vorige versie van de richtlijn. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

2. De reden voor het actualiseren van de richtlijn is aangegeven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

3. Een wijziging in het doel van de geactualiseerde richtlijn ten 
opzichte van de vorige versie van de richtlijn is beschreven en 
gerechtvaardigd. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

4. De secties die beoordeeld zijn voor het actualiseren van de 
richtlijn zijn beschreven.  

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

5. Van de verschillende aanbevelingen in de richtlijn is duidelijk 
aangegeven welke wel en welke niet zijn gewijzigd tijdens het 
actualiseren. Tevens zijn verwijderde aanbevelingen duidelijk 
vermeld. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

6. Wijzigingen in de aanbevelingen van de richtlijn zijn beschreven 
en verantwoord. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

7. De deelnemers van de werkgroep die betrokken zijn bij de 
actualisatie van de richtlijn zijn beschreven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

8. Informatie over belangenconflicten van de leden van de 
werkgroep die verantwoordelijk zijn voor de actualisatie van de 
richtlijn zijn gerapporteerd. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 
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9. De financierende partijen en hun rol in de actualisatie van de 
richtlijn is aangegeven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

10. De methoden die gebruikt zijn voor het zoeken naar nieuwe 
bewijsvoering in het actualiseren van de richtlijn worden 
beschreven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

11. De methoden die gebruikt zijn voor het selecteren van de 
wetenschappelijke bewijsvoering in het actualiseren van de 
richtlijn worden beschreven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

12. De methoden die gebruikt zijn om de kwaliteit van het 
geïncludeerde data voor de wetenschappelijke bewijsvoering in 
het actualiseren van de richtlijn te beoordelen worden 
beschreven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

13. De methoden die gebruikt zijn voor het synthetiseren van de data 
voor de wetenschappelijke bewijsvoering in het actualiseren van 
de richtlijn worden beschreven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

14. De manier waarop externe beoordeling van de geactualiseerde 
richtlijn is verlopen wordt beschreven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

15. Er wordt een plan om de wijzigingen van de geactualiseerde 
versie in de praktijk te implementeren gepresenteerd. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 

 

 

16. Een concreet plan voor een volgende actualisatie van de richtlijn 
in de toekomst wordt beschreven. 

� Ja 
� Nee 
� Onduidelijk 
� Niet van toepassing 
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