
 

Stappenplan ‘Netwerkvorming’  
 
Dit stappenplan bevat concrete handvatten om een eerste stap te maken in het opzetten van een 
onderzoeksnetwerk. Het is bedoeld voor een wetenschappelijke vereniging (wv) die een kennisagenda 
heeft ontwikkeld. Meer informatie staat ook in het adviesrapport Zorgevaluatie in hoofdstuk 4 en 5. 
Niet alle onderstaande stappen hoeven doorlopen te worden. 
 
Stap 0: 
Stel een commissie in die de uitwerking van de kennisagenda gaat stimuleren/monitoren (zie scenario 
2 in de tabel in bijlage 1). De commissie bekijkt of de aanvraag aansluit bij een onderzoeksvraag op de 
kennisagenda en voorkomt dat er doublures ontstaan. 
 
1. Houdt bij de herziening van de kennisagenda rekening met de volgende punten: 

- Formuleer vragen te smal of te breed; 
- Houd rekening bij de formulering van kennisvragen met het mogelijke studiedesign; 
- Stel in de vroege fase vast wat de potentiële doelmatigheidswinst is van kennisvragen; 
- Creëer voldoende draagvlak onder specialisten uit de algemene praktijk; 
- Beoordeel of geprioriteerde kennisvragen aansluiten bij bestaande onderzoeksnetwerk; 
- Bekijk, indien mogelijk, wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een nieuw 

onderzoeksnetwerk rondom kennisvragen waar geen netwerk voor is. 
 
Stap 1:  
Maak een overzicht met de financieringsmogelijkheden voor onderwerpen van de kennisagenda’– 
koppel de onderzoeksvragen aan mogelijke fondsen. Denk hierbij aan:  

- ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek; 
- ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen; 
- ZonMw programma Preventie; 
- ZonMw specifieke deelprogramma’s (bijv. jeugd of verloskunde); 
- Collectebusfondsen op vakgebied van betreffende kennisagenda, zoals Reumafonds, KWF, 

Hartstichting, Hersenstichting etc. 
- Ministerie van Economische zaken (specifieke fondsen voor innovatie); 
- Innovatiefonds zorgverzekeraars. 
- ZE&GG programma’s 

 
Tip: schrijf je in voor de nieuwsbrief ZonMw. Hierin staat informatie over het openzetten van de 
subsidierondes. 
 
Stap 2a:  
Organiseer een bijeenkomst met medisch specialisten/onderzoekers binnen het betreffende 
vakgebied. 
Dit kan op verschillende manieren worden ingericht, bespreken van: 

1. Eén specifieke onderzoeksvraag; 



2. Meerdere onderzoeksvragen. 
Wie hiervoor uitnodigen: 

- Vertegenwoordigers van onderzoeksgroepen die een onderzoekslijn hebben m.b.t. 
onderzoeksvragen die op de kennisagenda staan; 

- Alle (onderzoeks)hoogleraren/consilium; 
- Bestuur wetenschappelijke vereniging; 
- Werkgroep die de kennisagenda heeft opgesteld; 
- Evt. wetenschapscommissie. 
 

Tip: denk hierbij aan goede timing: als er een specifieke subsidieronde aankomt waar een specifieke 
onderzoeksvraag kan worden ingediend, maakt het de bijeenkomst concreter en tastbaarder. 
Tip: het kan helpen om hier een (onafhankelijke) procesbegeleider voor in te schakelen. 
 
Stap 2b: 
Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende afspraken gemaakt: 

1. wie wordt de trekker (Principal investigator, PI) van de onderzoeksvraag; 
2. wie gaat meeschrijven, betrek hierbij mensen die bezig zijn met richtlijnontwikkeling, zodat de 

vraag aansluit bij de kennisvraag uit de richtlijn;  
3. wie gaat patiënten includeren; 
4. auteurschap wetenschappelijke publicatie; 
5. evt. welke volgende onderzoeksvragen van de agenda kunnen worden uitgewerkt. 

Voor draagvlak binnen het gehele netwerk is het belangrijk dat de onderzoeksaanvraag gezamenlijk 
wordt geformuleerd. Bovendien geldt dat trekkers van een onderzoeksvraag ook bij voorkeur 
patiënten moeten leveren voor onderzoeksvragen waar ze geen inhoudelijke PI van zijn.  
Tip: geef als voorwaarde mee dat een onderzoeksgroep zowel bestaat uit UMC’s als algemene 
ziekenhuizen. 
 
Tip: bedenk een leuk acroniem (voorbeeld orthopedie: CORE ‘Consortium Orthopaedic Research’). 
 
Er zijn een aantal condities voor het opzetten en in stand houden van een netwerk, namelijk: 

- De trekker van het netwerk moet de bereidheid en voldoende tijd hebben om het project te 
trekken of het netwerk te leiden. Daarnaast zijn de deelnemende personen doordrongen van 
het belang van een onderzoeksnetwerk, is er onderlinge vertrouwen, openheid, transparantie 
en wederkerigheid.  

- Landelijk draagvlak kan bijdragen aan het opzetten van een netwerk, dus zowel academische 
als algemene ziekenhuis en multidisciplinair. Daarnaast dwingt het formaliseren van een 
netwerk tot goede afspraken en is de beschikbaarheid van geld voor een coördinerend orgaan 
en voldoende mankracht van groot belang.  

- Voor het in stand houden van een netwerk kan er worden gedacht aan het periodiek 
samenkomen van het netwerk, proberen om continu een studie te laten lopen binnen het 
netwerk en het promoten van het netwerk.  

 
Stap 3: 
Organiseer een bijeenkomst met alle medisch specialisten/onderzoekers die al lopende zorgevaluatie 
vraagstukken uitwerken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de onderzoekers hun onderzoek 
presenteren, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. 
 
Stap 4: 
Om het netwerk te coördineren en verder vorm te geven kan de wv er voor kiezen om een 
researchcoördinator aan te stellen (bijv. 2 dagen in de week, dit is een succesfactor vanuit de NOV). 
Formuleer kerntaken van het netwerk, denk hierbij aan:  

- Praktische ondersteuning van subsidieaanvragen vanuit de wv middels het organiseren van 



bijeenkomsten, onderzoeksgroepen bij elkaar brengen; 
- Faciliteer een platform die netwerken kunnen gebruiken voor kennisdeling; 
- Erken deelnemende centra van netwerken als expertisecentra; 
- Coördineren/ overzicht houden van verdeling projecten over het land, (als het steeds dezelfde 

centra zijn wekt dat weerstand); 
- Begeleiden opzet en begeleiden uitvoering van nieuwe onderzoeksvoorstellen; 
- Centraal informatiepunt ontwikkelen met info over bestaande onderzoeksfaciliteiten inclusief 

onderhoud van landelijke subsidiekalender; 
- Bewaken van de voortgang en kwaliteit van lopend onderzoek. Lopende projecten worden 

periodiek ge-audit/bezien op de voortgang. Dit in verband met uit te voeren (tussen-) 
rapportages aan subsidieverstrekkers; 

- Inventariseren van problemen die ervaren worden bij het opzetten en onderhouden van 
studies; 

- Implementatie resultaten onderzoek via richtlijnen wv (in samenwerking met de commissie 
Kwaliteit); 

- Pas het implementatieplan aan als nieuwe relevante resultaten zijn geduid; 
- Afspraken maken over uniformering uitkomstmaten in registraties. 

 



 


