SKMS lopende projecten Kennisagenda's
Titel project
Update Kennisagenda NIV

WV
NIV

Omschrijving Project
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) wil haar kennisagenda uit 2017
herzien. Uit deze kennisagenda zijn, ondanks actief stimuleren, niet alle vragen
opgepakt in het onderzoeksveld. Daarnaast heeft de kennisagenda onvoldoende
geleid tot vorming van (blijvende) onderzoeksconsortia. De update van de
kennisagenda vindt plaats door een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten
op het gebied van zorgevaluatie binnen de NIV en een plan van aanpak hoe deze
met wetenschappelijk onderzoek in te vullen. De kennishiaten worden
geconstateerd bij het vervaardigen van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse
praktijk en leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te
krijgen, is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van onderzoek.

Betrokken partijen
Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen(NVSHA)
Kennisinstituut Medisch Specialisten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Modulaire kennisagenda
beweegzorg

NOV

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is gesteld dat
HLA-partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te komen tot een
systeem waarin verleende zorg continue wordt geëvalueerd en steeds beter
wetenschappelijk wordt onderbouwd. Specialisten identificeren in de dagelijkse
praktijk op diverse manieren openstaande vragen die ertoe doen. Zo ontdekt men
bij het opstellen van richtlijnen vragen die nog niet zijn onderzocht. Verschil in
inzichten door het nog ontbreken van bewijs leidt tot ongewenste praktijkvariatie.
De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) wil een methode ontwikkelen
om te komen tot het continu en snel updaten van kennisagenda’s op thema’s. Dit
vergt een andere aanpak dan de standaardaanpak. Om deze methode te testen,
voeren we experimentele cycli uit binnen een pilot kennisagenda beweegzorg.
Deze methode is vervolgens met betrokken specialismen in te zetten op andere
thema’s.

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
ReumaNederland
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

Tweede longgeneeskundige
kennisagenda

NVALT

In 2019 heeft de NVALT haar eerste kennisagenda met de belangrijkste
kennishiaten voor zorgevaluatiestudies gepubliceerd. Meerdere subsidieaanvragen
zijn gedaan en de eerste kennishiaten zijn onderwerp van lopend onderzoek. De
NVALT wil in dit project de tweede kennisagenda voor longgeneeskundige
zorgevaluatie ontwikkelen. Hierin wil de NVALT de samenwerking met andere
longgeneeskundige partijen (Longfonds, Long Alliantie Nederland (LAN),
Netherlands Respiratory Society (NRS) en Stichting NVALT studies) nadrukkelijk
versterken. Daarom wordt ervoor gekozen om de ontwikkeling van de
kennisagenda af te stemmen met het nationaal programma longonderzoek van de
NRS.

Longfonds
Stichting NVALT studies
Long Alliantie Nederland
Netherlands Respiratory Society
Kennisinstituut Medisch Specialisten

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) wil komen tot een
herziene kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op
het gebied van zorgevaluatie binnen de zorg voor (kwetsbare) ouderen in het
ziekenhuis met daarbij een plan van aanpak hoe deze middels wetenschappelijk
onderzoek in te vullen. Het gaat om een update van de NVKG
Wetenschapsagenda uit 2015, waarbij gekozen wordt voor een vernieuwde opzet
en als titel krijgt ‘de Kennisagenda Ouderen in het Ziekenhuis’. De kennishiaten
worden geconstateerd bij het vervaardigen van richtlijnen of zijn actueel in de
dagelijkse praktijk en leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de
kwaliteitscyclus rond te krijgen, is van belang dat deze kennishiaten onderwerp
worden van wetenschappelijk onderzoek.

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Verenso, Vereniging van specialisten Ouderengeneeskunde en sociaal
geriaters
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Kennisinstituut Medisch Specialisten

Update Kennisagenda Ouderen in NVKG
het Ziekenhuis

Herziening Kennisagenda MDL

NVMDL

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL) wil haar
Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE)
kennisagenda uit 2016 herzien. In 2016 zijn de belangrijkste kennishiaten op het
Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH)
gebied van zorgevaluatie binnen de MDL beschreven en is een plan van aanpak
gemaakt. In dit plan is beschreven hoe de kennishiaten met wetenschappelijk
onderzoek in te vullen. Bij de huidige herziening beoordelen we vooral of de
kennisvragen nog relevant zijn, of onderzoek is opgestart en eventueel
gehonoreerd met een subsidie. Daarnaast is na te gaan welke nieuwe kennishiaten
zijn geconstateerd bij het vervaardigen van richtlijnen tussen 2016 en heden en
gaan we na welke kennisvrage nun actueel zijn of leiden tot ongewenste
praktijkvariatie in de huidige MDL-praktijk. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is
het van belang dat actuele kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk
onderzoek.

Risicoprofiel diagnostische
processen

NVMM

Fouten binnen het diagnostische proces zijn een onderbelicht onderwerp binnen de
patiëntveiligheid, want diagnostische risico's liggen vaak aan de basis van
incidenten in de zorg. De werkgroep Diagnostisch proces, ingesteld in opdracht van
de Federatie Medisch Specialisten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de
risico's binnen het diagnostisch proces in kaart te brengen, concludeert dat er een
kennishiaat is ten aanzien van waar deze risico's optreden, en de oorzaak,
frequentie en impact van deze risico's. Met het opstellen van een risicoprofiel
diagnostische processen via een systematische inventarisatie en analyse van de
risico's en bijbehorende onderliggende oorzaken binnen het diagnostisch proces wil
de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) instrumenten te
ontwikkelen om deze risico's te beperken.

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
(NVKC)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Kennisinstituut Medisch Specialisten

Kennisagenda neurologie
(herziening)

NVN

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) wil tot een breed gedragen
herziening komen van de Kennisagenda Neurologie. Hierin staat een beschrijving
van de belangrijkste openstaande zorgevaluatievragen binnen de neurologie,
gebruikmakend van de laatste inzichten in het opstellen van een agenda. De NVN
is actief aan de slag gegaan met de eerste kennisagenda Neurologie (2018-2022)
door oprichting van de commissie Zorgevaluatie Neurologie. Een deel van de
vragen van de kennisagenda heeft geresulteerd in gesubsidieerde studies, een
deel komt in aanmerking voor subsidie en een deel is niet kansrijk voor de huidige
subsidieprogramma’s of niet actueel meer. Onderdeel van de nieuwe
Kennisagenda Neurologie is een applicatie/functionaliteit voor de NVN-website
voor de publicatie van de Kennisagenda zodat we op een toegankelijke wijze de
stand van zaken per kennisvraag zichtbaar maken.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Kennisinstituut Medisch Specialisten
Zorginstituut Nederlad (ZiN)
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Federatie Medisch Specialisten

Herziening kennisagenda NVNG

NVNG

Het doel van het project is om te komen tot een zelfstandige kennisagenda NVNG
met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van
zorgevaluatie en een plan van aanpak hoe deze middels wetenschappelijk
onderzoek in te vullen. In overleg met de NVvR is besloten om de eerder
ontwikkelde gemeenschappelijke kennisagenda (2018) toch weer te scheiden en
zelfstandig te ontwikkelen. Dit gezien het karakterverschil tussen beide
verenigingen, waarbij de NVNG veel meer een multidisciplinaire vereniging is. De
kennislacunes worden geconstateerd bij het vervaardigen van richtlijnen of zijn
actueel in de dagelijkse praktijk en leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de
kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp
worden van wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntenfederatie Nederland
Kennisinstituut Medisch Specialisten Verpleegkundigen & Verzorgenden
Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

SKMS lopende projecten Kennisagenda's
Titel project
Ontwikkeling NVOGkennisagenda 2023-2026

WV
NVOG

Omschrijving Project
Een meerjarenplan voor het coördineren van wetenschappelijk onderzoek in de
Verloskunde en Gynaecologie. In deze (3e) kennisagenda wordt naast optimale
prioritering voor zorgevaluatie ook aandacht gevraagd voor translationeel
onderzoek en multidisciplinaire hiaten, zodat geïnitieerd onderzoek beter aansluit
bij de wensen uit de klinische praktijk. Verder willen we de patiëntenparticipatie
optimaliseren; we willen werken aan een gebalanceerde vertegenwoordiging,
waarbij we focusgroepen organiseren die ruimte bieden voor diepgaandere
discussie. Deze input wordt meegenomen naar de achterban (gynaecologen en
patiëntvertegenwoordiging), in de informatiebijeenkomst over de prioritering. T.b.v.
de optimalisatie van de agenda wordt een overzicht gegeven van lopende en
afgeronde studies, en de implementatie van studieresultaten voortgekomen uit
Het doel van het project is om te komen tot een herziene kennisagenda NVR met
een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie
binnen de Reumatologie en een plan van aanpak hoe deze middels
wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het gaat om een update van de NVR
kennisagenda uit 2019. De kennishiaten worden geconstateerd bij het vervaardigen
van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en leiden tot (ongewenste)
praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze
kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.

Betrokken partijen
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Kennisinstituut Medisch Specialisten

Update Kennisagenda NVR

NVR

Kennisagenda 2.0

NVvH

Kennisagenda Soma en psyche
jeugd

NVvP

Doel van het project is het leveren van een medisch-specialistische kennisagenda
Jeugd die de voornaamste kennislacunes binnen de integrale zorg voor soma en
psyche bij kinderen beschrijft en een plan van aanpak om deze door
wetenschappelijk onderzoek in te vullen. De lacunes zorgen voor ongewenste
praktijkvariatie. De ongewenste praktijkvariatie komt mede voort door de
aanpassing van de Jeugdwet in 2015, waardoor een ‘knip’ is ontstaan tussen de
psychiatrische en somatische hulp aan kinderen en gemeenten verantwoordelijk
zijn geworden voor de jeugd-ggz. Juist in het gedecentraliseerde jeugdveld zijn
landelijke kwaliteitsafspraken relevant. De medisch-specialistische
multidisciplinaire kennisagenda Jeugd ondersteunt deze landelijke
kwaliteitsafspraken.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND
Stichting Kind & Ziekenhuis
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Jeugdzorg Nederland
Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging van Gezondheidspsychologen (NVGzP)
Nederlandse Vereniging van universitair geschoolde (ortho)pedagogen (NVO)
GGZ Nederland

Ontwikkelen van een
kennisagenda Pathologie

NVvPath Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de pathologie. Mede door diagnostische
innovaties, netwerkvorming, specialisatie, digitalisering, moleculaire diagnostiek en
noodzaak tot doelmatiger werken vindt de Nederlandse Vereniging voor Pathologie
(NVVP) het tijd om regie te nemen om de snelheid van ontwikkelingen te
accommoderen en daarvoor een kennisagenda te ontwikkelen. Het doel van dit
project is om een kennisagenda 2025 neer te zetten voor de komende zes jaar die
zich richt op de volgende aspecten:
-belangrijkste ontwikkelingen in ons vakgebied (kansen en bedreigingen)
-lacunes in kennis en technologie (mede aan licht gebracht in richtlijnen)
-plan van aanpak, waaronder prioritering wetenschappelijk onderzoek.
De ontwikkelingen worden in kaart gebracht door nationaal en internationaal
stakeholders te bevragen en door literatuuronderzoek.

Kennisagenda psychiatrie

NVvPsy

Kennisagenda Radiologie 20232027

NVVR

Kennisagenda VKGN

VKGN

Patiëntenfederatie Nederland
Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland afdeling Reumatologie
Zorgverzekeraars Nederland
Nederlandse Vereniging van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Zelfstandige Klinieken Nederland
Kennisinstituut Medisch Specialisten
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) wil haar kennisagenda herzien Kennisinstituut Medisch Specialisten
met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van
zorgevaluatie binnen de NVvH en een plan van aanpak hoe deze middels
wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het gaat om een update van de NVvH
kennisagenda uit 2018. De kennishiaten worden geconstateerd bij het vervaardigen
van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en leiden tot (ongewenste)
praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze
kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek (zorgevaluatie).

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) wil een kennisagenda
opstellen met de beschrijving van de voornaamste kennislacunes binnen de
psychiatrie en een plan van aanpak om deze door wetenschappelijk onderzoek op
te vullen. Bij de ontwikkeling van richtlijnen of in de dagelijkse praktijk worden
lacunes geconstateerd die leiden tot ongewenste praktijkvariatie. Inventarisatie van
de lacunes geschiedt door analyse van richtlijnen en inventarisatie onder
psychiaters. Daarna worden ze op een invitational conference met psychiaters en
andere belanghebbende partijen geprioriteerd aan de hand van een aantal criteria.
Vervolgens agenderen we de belangrijkste onderzoeksvragen om studies te
initiëren
om dezeVereniging
vragen beantwoord
te krijgen.
Uiteindelijk
zal dit
De
Nederlandse
voor Radiologie
(NVvR)
wil komen
tot leiden
een tot

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars worden uitgenodigd om
kennishiaten aan te leveren en mee te prioriteren tijdens een invitational
conference.

Kennisinstituut Medisch Specialisten

kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het
gebied van zorgevaluatie en zorginnovatie binnen de radiologie. Dit project is een
vervolg op de Kennisagenda Radiologie 2018-2022. Deze kennisagenda geeft
specifiek aandacht aan innovaties, omdat er binnen het vakgebied behoefte bestaat
aan inbedding van nieuwe technieken in de reguliere zorg. Evaluatieonderzoek is
nodig om de (kosten)effectiviteit van een innovatie in vergelijking met de reguliere
zorg aan te tonen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer
kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten.
Bij de ontwikkeling van de kennisagenda volgen we het Stappenplan
Kennisagenda’s van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving
van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en een plan van aanpak hoe
deze met wetenschappelijk onderzoek in te vullen. De kennishiaten worden
geconstateerd bij het vervaardigen van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse
praktijk en leden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te
krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van
wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)
Kennisinstituut Medisch Specialisten

SKMS lopende projecten Kennisagenda's
Titel project
Update kennisagenda
Revalidatiegeneeskunde

WV
VRA

Omschrijving Project
Het doel van het project is te komen tot een update van de huidige kennisagenda
uit 2017 met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van
zorgevaluatie (dus geen innovatieve of fundamentele vragen) binnen de
revalidatiegeneeskunde en een plan van aanpak hoe deze middels
wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het vakgebied heeft de afgelopen jaren
ontwikkelingen doorgemaakt die zullen leiden tot nieuwe kennishiaten en een
aangepaste prioritering. Onderdeel van het project zijn het houden van een
inventarisatie onder VRA-leden en stakeholders naar de belangrijkste kennishiaten,
het inventariseren van kennishiaten in richtlijnen, het inventariseren van niet
onderzochte kennishiaten uit de kennisagenda van 2017 en het organiseren van
prioriteringsbijeenkomsten om te bepalen welke onderwerpen uiteindelijk in de
kennisagenda worden opgenomen.

Betrokken partijen
Patiëntenfederatie Nederland
Kennisinstituut Medisch Specialisten
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Herziening kennisagenda
Sportgeneeskunde

VSG

Het doel van het project is om te komen tot een herziene kennisagenda
Sportgeneeskunde met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het
gebied van zorgevaluatie binnen de sportgeneeskunde en een plan van aanpak
hoe deze middels wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het gaat om een update
van de kennisagenda Sportgeneeskunde uit 2017 (grondig voorbereid in 20152016). De kennishiaten worden geconstateerd bij het vervaardigen van richtlijnen of
zijn actueel in de dagelijkse praktijk en leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om
de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp
worden van nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntenfederatie Nederland
Kennisinstituut Medisch Specialisten
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

