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Waarom?





Eh, eh, eh 
???????????



Waarom?

“…De vereniging stimuleert
de wetenschappelijke onderbouwing
van medisch handelen………..



2013-2016: Medisch specialisten zetten zorgevaluatie op de kaart



Adviescommissie zorgevaluatie ingericht

• Hanna Willems, klinisch geriater, voorzitter
• Rudolf Poolman, orthopedisch chirurg
• Esther Verstraete, neuroloog
• Anneke Kwee, gynaecoloog
• Raphael Hemler, KNO-arts, lid Raad BB
• Hildo Lamb, radioloog, lid Raad W&I (niet op de foto)

• Joyce van Croonenborg, senior adviseur Federatie, secretaris
• Teus van Barneveld, directeur Kennisinstituut
• Dieuwke Leereveld, adviseur Kennisinstituut
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In 2025 behoort de Nederlandse medisch specialistische zorg 
aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief 

beste ter wereld

2017: Visiedocument Medisch Specialist 2025



Uitgangspunten beleid zorgevaluatie FMS 
• Evaluatie/onderzoek is (essentieel) onderdeel medisch handelen. 

• Integratie met patiëntenzorg.

• Systematische inventarisatie kennishiaten; gezamenlijke prioritering; 
zichtbaar maken via Kennisagenda’s WV.

• Versterken kwaliteit van aanvragen en uitvoering onderzoek (inclusie) 
door netwerkvorming.

• Aandacht voor regelgeving.

• Focus op structurele financiering volgens principe van  “shared savings”

• Versnelling verankering resultaten onderzoek (o.a. richtlijndatabase).



Essentieel: primaire doel niet uit het oog verliezen

• Het gaat om verbeteren kwaliteit en niet om geld; 
kostenreductie is (weliswaar belangrijk) bijproduct.

• Het is inclusief, iedereen mag meedoen.

• Uitwerken klinisch gerichte vragen ook door biomedisch, 
biotechnisch, translationeel onderzoek, naast 
patiëntgebonden en gezondheidszorg onderzoek? Combinatie 
nog sterker!

• Brede participatie geeft snelle inclusie en prompte 
implementatie van resultaten.



Waar staan we nu?

• Kennisagenda’s: 
– Gepubliceerd (8): NVKNO, NOV, NVKG, NVOG, NVU, NVMDL, NVRO, NIV
– In ontwikkeling (15): VRA, NVKC, NVN, NVVR (en NVNG), NVDV, NVA,

NVvH, NVZA, NVR, NVVC, NOG, NVALT, NVMM, NVvP, VSG
– In herziening (2): NVKNO, NOV

• Netwerken (voorbeelden):
– NVOG consortium: de faciliteiten zoals trialbureau zijn geïntegreerd

binnen de NVOG. 
– NOV: netwerk van onderzoekers (CORE) binnen de WV. 
– Multidisciplinaire netwerken (trauma, oncologie)



Waar staan we nu? (2)

Financiering:
• SEENEZ –project (6 onderwerpen; 3 miljoen financiering, 50% ZonMw, 50% ZN)
• K&D agenda (30 onderwerpen; 9 miljoen financiering door VWS en ZonMw)
• Leading the change (13,2 miljoen; financiering door zorgverzekeraars)

• Op dit moment zijn in deze programma’s 29 zorgevaluatie studies gefinancierd

• Ook binnen DoelmatigheidsOnderzoek en GGG programma ZonMw
zorgevaluatiestudies van agenda’s gefinancierd 



Next steps: van kennisagenda’s naar onderzoeken

• Structurele financiering zorgevaluatie: volgens principe van “shared 
savings”

• Stimuleren netwerkvorming: zowel binnen wetenschappelijke 
verenigingen, tussen wetenschappelijke verenigingen en 
verbindingen tussen umc en algemene ziekenhuizen -> Versterken 
kwaliteit van aanvragen en uitvoering onderzoek (inclusie) 

• Versterken van patiëntbetrokkenheid bij aanvragen en uitvoeren van 
onderzoek

• Implementatie resultaten onderzoek (o.a. richtlijndatabase).



Vooruitblik…

- Verder integratie kwaliteitsbeleid, 
wetenschapsbeleid en financieel beleid in de 
gezondheidszorg

- Creëer een evidence ecosysteem

- Heb aandacht voor internationaal afstemmen.

- En “last but not least” implementatie



Uitvoering: Wie helpt?

Ask not…..

…….maar vraag
wat u kunt doen!



Wij gaan samen de zorg beter maken!

Wie doet er mee?



Kennisagenda Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
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