
 
Verslag Bijeenkomst Samenwerking in de Kwaliteitscyclus 
 
Om de kwaliteitscyclus van ‘kennisvraag – onderzoek – richtlijn’ verder te verbeteren is goede 
samenwerking noodzakelijk. Medewerkers van de ZonMw programma’s 
Doelmatigheidsonderzoek (DO) en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), de Federatie Medisch 
Specialisten en het Kennisinstituut maakten nader kennis met elkaar en deelden kennis die 
bruikbaar is voor een vruchtbare samenwerking nu en in de toekomst.  
 
Mariëlle Snijders (ZonMw DO), Teus van Barneveld (Kennisinstituut) en Harold Moonen (ZonMw 
GGG) trapten af met een korte introductie. Daarbij werd teruggeblikt op wat er tot nu toe is bereikt 
en benadrukt hoe belangrijk het is dat we elkaar laagdrempelig weten te vinden bij het goed 
stroomlijnen van kennisontwikkeling en implementatie daarvan op de werkvloer, waarin we elk een 
schakel zijn. Er is inmiddels een koppeling gerealiseerd tussen DO-onderzoek en de richtlijnmodules 
in de Richtlijnendatabase. Dit zijn we nu ook aan het realiseren met het GGG programma. Het 
onderzoek in GGG en DO gaat veelal om medisch-specialistische zorg, dus het is goed om op dat 
punt een connectie te maken met het Kennisinstituut.  
 
Gerjanne Vianen (ZonMw DO) en Jasmijn Timp (ZonMw GGG) – De rol van ZonMw in de 
kwaliteitscyclus 
ZonMw richt zich op programmeren & financieren van onderzoek, het signaleren van kennishiaten 
en het stimuleren van implementatie van onderzoek. ‘We werken samen in de kwaliteitscyclus om 
relevante kennisvragen goed naar voren te halen en te prioriteren’, aldus Gerjanne. ‘De kennis uit de 
DO/GGG-onderzoeken willen we vervolgens goed laten aansluiten bij medisch-specialistische 
richtlijnen. Belangrijk daarbij is dat nieuwe kennis niet te lang op de plank blijft liggen, maar snel 
wordt opgenomen in richtlijnen.’  
 
ZonMw financiert onderzoek dat onder andere voortkomt uit de kennisagenda’s. Bij de beoordeling 
van onderzoek voor financiering, let ZonMw op kwaliteit en op relevantie voor de klinische praktijk. 
Daarbij zijn gezondheidswinst en implementeerbaarheid van de resultaten belangrijke onderwerpen. 
De kennisagenda’s van de wetenschappelijke verenigingen dragen bij aan praktijkgericht 
programmeren van onderzoek.  
 
Door onderzoek uit de programma’s GGG en DO zoveel mogelijk te koppelen aan de bijbehorende 
medisch-specialistische richtlijnen, kan nieuwe kennis sneller in een richtlijn worden opgenomen en 
eerder worden toegepast in de praktijk. Het Kennisinstituut en ZonMw werken daarin intensief 
samen. Het is nu inzichtelijk welke onderzoeksresultaten daadwerkelijk zijn opgenomen in een 
richtlijn. 
 
Andersom wordt ook in de Richtlijnendatabase verwezen naar relevant lopend onderzoek over dat 
specifieke onderwerp. Dit draagt bij aan snellere verwerking van onderzoek in richtlijnen.  
 
Dieuwke Leereveld (Kennisinstituut): modulair onderhoud richtlijnen 
Het Kennisinstituut wil medisch-specialistische richtlijnen zo goed mogelijk up-to-date houden en 
ontsluiten via de Richtlijnendatabase, die een algemeen erkende kennisbasis voor medisch 
specialisten moet zijn. Om onderzoek sneller te kunnen duiden en opnemen in richtlijnen, wordt er 
gewerkt via modulair onderhoud van richtlijnen.  
 
 



 
 
 
Al een aantal jaar zijn we bezig om modulair onderhoud van richtlijnen verder vorm te geven. 
Daarbij wordt per module de gerichte expertise van medisch specialisten, patiënten en andere 
betrokken partijen ingezet. Om dat overzichtelijk en efficiënt te kunnen doen, zijn aanverwante 
richtlijnen ondergebracht in clusters. In het koploperproject modulair onderhoud wordt het werken 
in clusters verder uitgewerkt.  
Er wordt gestart met 9 clusters. Per cluster is een multidisciplinaire groep ingericht voor langere tijd, 
om de continuïteit te waarborgen en samenhang tussen richtlijnen onderling te verbeteren. 
Daarnaast worden zorgevaluatie studies gekoppeld aan richtlijnmodules, waardoor ze kunnen 
worden meegenomen bij de herziening. 
 
Break-out en wrap-up 
Na een korte pauze gingen de ruim 50 deelnemers in groepen uiteen voor een informele 
kennismaking. Terug in de plenaire sessie spraken Teus, Harald en Mariëlle hun waardering uit voor 
deze bijeenkomst. Het is voor alle partijen bijzonder nuttig om elkaar te kennen en van elkaar te 
weten waar we mee bezig zijn en wat er speelt. Gezamenlijk hebben we een meerwaarde voor het 
naar de praktijk brengen van kennis. Het voornemen is om een dergelijke bijeenkomst één of twee 
keer per jaar te plannen.  
 
Aan alle aanwezigen werd de vraag gesteld “Wat zou prioriteit moeten krijgen? 
  
o Meer aandacht voor verbinding kennisagenda’s – ZonMw aanvragen  
o Publicaties actueel op ZonMw website 
o Snellere duiding van onderzoeksresultaten in richtlijnmodules 
 
Het laatste antwoord kreeg een overweldigende meerderheid van 76% van de stemmen. Ondanks 
die eensgezindheid ontstond hierover een levendige discussie. Want kan het sneller? En hoe dan? 
Kleven daar nadelen aan en hoe hef je die dan op? 
 
Tot slot kwam de vraag aan alle aanwezigen welk inzicht hij of zij had opgedaan. In de chat kwam 
van alles voorbij, zowel op inhoud ‘We hebben met elkaar genoeg uitdagingen ’ als op meer 
persoonlijk gebied ‘Ik wist niet dat er zo veel mensen de weg naar Santiago de Compostella gelopen 
hebben’. 


