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Onderwerp Besluit op uw Wob-verzoek

Geachte

Onze referentie
Bij brief van 7 april 2021 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, BS2021012089

eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In uw verzoek vraagt u
Bijlage

om de bestaande en historische richtlijnen voor behandelingen, die gevolgd
worden door het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te Utrecht. U vraagt daarbij
specifiek naar de richtlijnen voor orthopedisch chirurgische behandelingen van de Bij beantwoording datum,

onze referentie en onderwerp
voet in de periode van 1 juli 2017 tot heden. vermelden.

Allereerst is het belangrijk om op te merken dat het CMH niet beschikt over eigen
richtlijnen, maar de landelijke richtlijnen volgt. Deze richtlijnen zijn voor eenieder
beschikbaar via de website <https://richtlijnendatabasen.nl/>. Deze database is
eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten en wordt beheerd door het
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Medische richtlijnen zijn
geen dwingende voorschriften, maar bevatten expliciete op evidence gebaseerde
aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief
de meest optimale zorg te verlenen. Een zorgverlener kan op grond van zijn
professionele autonomie in individuele gevallen afwijken van deze richtlijnen.

Het CMH volgt altijd de meest actuele richtlijnen. Het CMH, dan wel de
kwaliteitsorganisatie van het CMH, beschikt niet over een archief van historische
richtlijnen. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) beheert de versies
van richtlijnen over orthopedische behandelingen. U kunt bij de NOV inzage in
eerdere versies verzoeken.

De NOV ontwikkelt en herziet de richtlijnen voor orthopedisch medisch handelen.
Nieuwe inzichten of onderzoeken kunnen daar onder de aandacht worden
gebracht. In uw verzoek heeft u gevraagd of het CMH sinds 1juli 2017
aanpassingen van de richtlijn voor orthopedisch chirurgische behandelingen van
de voet heeft geïnitieerd. Ik kan u mededelen dat hiervan geen sprake is
geweest.

Omdat u verzoekt om openbaarmaking van documenten die niet onder de
minister berusten en overigens al openbaar zijn via de richtlijnendatabase, besluit
ik uw verzoek af te wijzen. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak heeft de verplichting tot openbaarmaking op grond van de
Wob geen betrekking op openbare informatie. Hieronder vallen ook openbare
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ne bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister
van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening,
Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.

Onze referentie
BS202 1000652

28MEI 7021

registers (zie de uitspraak van de Afdeling BestuursreChtspraak van de Raad van
State van 20 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:B01165).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

• ]. Kuiper
Wob-Coördinator Defensie
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