
Kennishiaat COVID-19 kennisagenda 
 

Onderzoeksproject Looptijd 
 

Wat is de frequentie en wat zijn de gevolgen van myocard schade bij COVID-19 en welke 
interventies kunnen we inzetten om korte en lange termijn myocard schade te 
voorkomen? 

Meer informatie 2021-2023 

Wat is een goed algoritme om iemand na COVID-19 veilig uit isolatie te halen? Meer informatie (project 1) 
 
Meer informatie (project 2) 
 

2021-2023 

Levert CT thorax of PET/CT een toegevoegde waarde boven op klinische parameters voor 
de keuze (en timing) van de meest effectieve therapie voor COVID-19, en in hoeverre is 
deze voorspellend voor chronische longschade? 

Meer informatie 2021-2023 

Wat is de associatie van kwetsbaarheid en biologische verouderingsprocessen met 
ziektebeloop, sterfte en functionele uitkomsten bij preventie en behandeling van COVID-
19 bij ouderen? 

Meer informatie 2021-2023 

Is de Clinical Frailty Scale (CFS) ook voorspellend voor uitkomsten voor thuiswonende 
patiënten van 70 jaar en ouder met een COVID-19 infectie? 

Meer informatie 2021-2023 

Wat is het natuurlijke beloop van anosmie in het kader van COVID-19 en is dit gunstig te 
beïnvloeden met (lokale) corticosteroïden? 

Meer informatie 2021-2023 

Wat is de bijdrage van gevaccineerden aan de transmissie van SARS-CoV-2 en wat zijn de 
determinanten voor vatbaarheid voor SARS-CoV-2 onder gevaccineerden (o.a. virus 
varianten, mucosale immuniteit, vaccin type)? 

Meer informatie 2021-2022 

Wat is het pathofysiologisch mechanisme achter Multisysteem inflammatoir syndroom 
(MIS-C) bij kinderen/jong volwassenen op de IC na COVID-19, ter onderbouwing van 
behandelbeslissingen? 

Meer informatie 2022-2024 

Wat is de meest optimale vorm, timing en dosis van steroïd behandeling gericht op 
verbeteren van morbiditeit en mortaliteit van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 
patiënten? 

Meer informatie 2022-2024 

Wat is de optimale beademingsstrategie bij COVID-19, in het bijzonder niveau van PEEP 
en moment van switchen naar pressure support, bij invasief beademde patiënten met 
COVID-19? 

Meer informatie 2022-2024 

Is het mogelijk om met high-flow oxygen therapy of non-invasieve beademing invasieve 
mechanische beademing te voorkomen bij patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen 
in het ziekenhuis? 

Meer informatie 2022-2024 

 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/defence-determination-and-evaluation-of-the-frequency-and-effects-of-myocardial-damage-in-patients/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/colab-score-and-viability-pcr-for-sars-cov-2-routine-blood-test-algorithm-proven-by-elimination-of/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/safe-and-timely-cessation-of-isolation-of-patients-with-covid-19-the-scip-covid-19-study/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/covid-climate-covid-19-the-role-of-clinical-and-imaging-tests/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/covid19-outcomes-in-older-people-the-coop-study/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/covid19-outcomes-in-older-people-the-coop-study/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/sniffing-out-covid-perspective-for-patients-with-persisting-loss-of-smell-towards-better-understan/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/vaccinatie-van-zorgmedewerkers-vier-vaccins-vier-vocs-een-vergelijkend-onderzoek-naar-antistof/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/genetic-risk-factors-for-multi-system-inflammatory-syndrome-in-children-and-pediatric-long-covid-gr/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/optimal-dosing-and-timing-of-steroids-in-hospitalized-patients-with-covid-19/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/what-is-the-optimal-ventilation-strategy-in-covid-19-in-particular-peep-and-the-moment-of-switch-to/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/project-detail/covid-19-programma/normo2-the-effect-of-non-invasive-respiratory-support-on-outcome-and-its-risks-in-sars-cov-2-relate/

