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Presentator
Presentatienotities
Als laatste is het leuk om te melden dat netwerkvorming ook in samenwerking met de commissie Zorgevaluatie, de FMS en het Kennisinstituut loopt waarbij de andere WV én weer graag van ons leren waarbij reeds tegenaan gelopen zijn dan wel wat we nu als volgende stappen zetten. Daarom ook aandacht voor het symposium Zorgevaluatie versterk je netwerk waar u zich nog voor kunt aanmelden via de FMS. Hier zal oa Rudolf Poolman vertellen over de ontwikkeling van het onderzoeksnetwerk orthopedie en komen ook de resultaten van het project Briljante Mislukkingen aan bod. IN dit project wil men van de enkele verenigingen die al aan consortiumvorming doen leren wat er beter kan en dit overdragen aan alle wv én. 



CORE Consortium Orthopaedic REsearch

• CORE business
– Aanvragen en uitvoeren van zorgevaluaties studies
– Tips en trics aanvragen studies
– Audit
– Herziening kennisagenda
– Netwerkvorming

Presentator
Presentatienotities
Het is een sessie met een wat andere opzet dan gewend wellicht van het najaarscongres. Dit omdat het ook net wat andere onderwerpen betreft en wel het aanvragen en uitvoeren van zorgevaluatie studies die de geprioriteerde vragen uit de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie uitwerken. Maar ook aan bod komen de tips en trics van het aanvragen va ndergelijke studies, de resultaten van de ARGON audit, , herziening van de agenda Zorgevaluatie Orthopedie en ik zal mij naast deze zaken die spelen binnen het consortium ook focussen op de ontwikkelingen van CORE die hebben plaats gevonden in het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst. Dit heeft als doel vooral de versteviging van netwerkvorming voor de uitwerking van de kennisagenda te realiseren



Hoe is CORE ontstaan?

Presentator
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Daar waar andere wv én nu hun eerste kennisagenda publiceren en nog helemaal geen netwerk hebben is binnen de NOV CORE in 2016 ‘opgericht’ direct aansluitend aan het uitbrengen van de eerste Agenda Zorgevaluatie Orthopedie in 2015.. Direct na publicatie was duidelijk dat er een netwerk nodig is om dergelijke vragen vanuit het land te kunnen uitwerken. Er waren op dat moment ook 3 subsidiecalls. Daarom startte een groep enthousiaste mensen met inventariseren wie op dat moment kon bijdragen aan de uitwerking van een dergelijke studie. Wie kon er includeren, wie kon er ook mee schrijven, en wie was een voor die studie geschikte PI? Zo ontstond CORE



CORE Consortium Orthopaedic REsearch

Presentator
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De Volgende vraag is dan: Wat is dan CORE nu?  CORE zijn jullie zelf. Alle deelnemende centra aan de CORE projecten die momenteel lopen dan wel gaan starten om de kennisagenda uit te werken vallen er onder. Ik heb dit plaatje van de LEAK studie geleend om te laten zien dat er op dit moment over het gehele land verdeeld centra deelnemen aan CORE studies. Dat aantal kan toenemen over de tijd, met de start van andere studies. En centra kunnen ook aan meer CORE projecten deelnemen. De projecten die lopen zullen zich straks presenteren. De ARGON projecten: optimale timing van knie en heupprothese,  Brace versus osteotomie en Duloxetine gericht op preoperatieve centrale sensitisatie en behandeling zijn er bij aangesloten. Dit betreft niet direct zorgevaluatie onderzoek maar heeft de orthopedie wel een vorm van samenwerking gebracht. De kennis en ervaringen uit deze projecten is zowel voor wat betreft inhoud als de vorm en ontwikkeling van samenwerking zeer leerzaam en vormt waardevolle input voor de ontwikkeling van CORE vormt. Daarover zo meteen meer.  



Waarom CORE?

• Uitwerking Kennisagenda
– Draagvlak
– Brede afstemming tussen onderzoekers
– Betrouwbare en snellere patiënten inclusie
– Betere implementatie resultaten
– Verhoogde kwaliteit van onderzoeksvoorstel

Presentator
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Uit de eerste kennisagenda is gebleken hoe belangrijk het is om goede concrete onderzoeksvragen te hebben. De kennisagenda is staat voor een breed gedragen rapport met de geprioriteerde kennishiaten in de richtlijnen en bestaande praktijkproblemen binnen een vakgebied.  Rudolf Poolman zal hier straks verder over sprekenDaarnaast is er bij de huidige agenda nog vrij veel ad hoc gewerkt op basis van de lopende subsidiecalls. Nu we naar een tweede agenda gaan willen we ook wat meer het model van het consortiumvorming gaan volgen zoals dit al door het Kennisinstituut is beschrevenOm deze landelijk te kunnen uitwerken is consortiumvorming van belang. Een netwerk zorgt ervoor dat er een breed draagvlak binnen de vereniging blijft bestaan, met daarmee betere implementatie van resultaten. Een brede afstemming tussen onderzoekers, betrouwbare en snellere patiënten inclusie, verhoogde kwaliteit van het onderzoeksvoorstel



Waarom CORE

Samen sterker

Presentator
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Oftewel met een netwerk als basis staan we samen sterker voor de uitvoer van zorgevaluatie studies



Positie CORE in NOV
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Daarin vindt u ook de uitwerking terug van de aansturing van CORE. Op beleidsmatig niveau loopt de aansturing CORE via de kercommissie. Maar ook andere commissies zoals de commissie kwaliteit zijn betrokken bij CORE. Zij hebben dit jaar bijv SKMS gelden gealloceerd voor bijv de herziening zorgevaluatie agenda.Daarnaast ziet u in dit plaatje ook werkgroepen. Met name de werkgroep Orthopedie en Wetenschap is daarin belangrijk in het mede opzetten van landelijk onderzoek om de methodologie daarbij te vervolgen



Netwerk Scenario’s
• Scenario 1: geen netwerk

• Scenario 2: geen netwerk, enige 
coördinatie binnen vereniging

• Scenario 3: netwerk van onderzoek 
binnen een vereniging

• Scenario 4: geïntegreerd netwerk

Presentator
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In het adviesrapport zorgevaluatie zijn de verschillende fasen (scenario’s) van netwerkvorming beschreven. Welk scenario het beste past bij een Wv hangt af van onderandere reeds bestaande samenweekingn en hoeveelheid onderzoeken



Scenario 1: -ad hoc, 
-afstemmingsproblemen

- draagvlakproblemen
- geen voordelen

Scenario 4: + Trialbureau, 
+centrale verenigingsregie, 

+ vele voordelen
- grote financiële investering
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Scenario 1 en 2 zijn nog geen netwerk met de bijbehorende nadelen zoals afstemmingsproblemen, draagvalk en implementatie problemen.Scenario 3 en 4 zorgen voor breed draagvlak binnen de vereniging. In scenario 4 worden zelfs faciliteiten zoals een trialbureau binnen het netwerk geplaatst. Dit vereist echter een grote investering en brengt financiële risico’s met zich mee. Het NVOG consortium is met ruim 10 jaar ervaring in zorgevaluatie studies een voorbeeld hiervan maar laat tegelijkertijd ook goed zien dat dit alleen duurzaam te realiseren is bij een continue stroom van 20 lopende studies. Daar moet gewaakt worden voor te veel studies in dezelfde patiëntenpopulatie, waardoor de snelle en betrouwbare patiënteninclusie onder druk komt te staan.



CORE: scenario 3

• Onderzoekers stemmen onderling af:
– Gezamenlijk indienen van studies
– Inclusies

• Afspraken over
– Uitvoer studies
– Taken verdelen

• Kennis delen
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De NOV is met CORE dan ook momenteel onderweg naar scenario 3. Er is hierbij sprake van een netwerk van onderzoeks, studies worden gezamenlijk ingediend, inclusies worden gezamenlijk geregeld, er worden onderling afspraken gemaakt over de uitvoer van studies en de taakverdeling. Daarnaast is en blijft het kennis delen van groot belang



Geven en nemen
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Bij het onderling afstemmen hoort een proces van geven en nemen. De samenstelling van een schrijfgroep en de PI wisselen, de centra die actief kunnen meeschrijven wisselen. Dit alles afhankelijk van topic, bestaande kennis en reeds lopende CORE projecten



https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/rapport%20zorgevaluatie%20def.pdf

• Scenario 3: netwerk van 
onderzoekers binnen een 
vereniging

• De WV: coördineert en 
faciliteert
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De NOV heeft in dit scenario een coordinerende en faciliterende rol. 

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/rapport%20zorgevaluatie%20def.pdf




Wat faciliteert de NOV?
• Informatievoorziening/netwerkcommunicatie
• Faciliteren bijeenkomsten
• Researchcoördinator

Tijd nodig voor afstemming
• Geen centraal trialbureau maar per studie de benodigde 

expertise verzamelen
• Per studie de opzet helpen maken
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Er zijn uiteraard investeringen nodig, de opstartfase, de contacten met de anfere betrokken partijen, de informatievoorziening naar leden en de het faciliteren van de fijeenkomsten zelf kosten geld. Daarom zullen voor CORE projecten een gedeelte CORE kosten op de begroting moeten worden opgenomen.



De NOV: coördineert en faciliteert



Wat hebben we geleerd uit het verleden…?





HEALTH trial: Hip Fracture Evaluation 
with ALternatives of Total Hip 

Arthroplasty versus Hemi-
Arthroplasty

N=1500
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For this reason the the HEALTH trial was started. In the Netherlands I am the coordinator for the 14 particpating hospitals, including 150 patients. In total over 2500 patients are aimed to be included. 



Coördinatie strategie

• Nederland: 14 ziekenhuizen, 1 centrale coördinator

• Canada and VS: 16 ziekenhuizen, betaling per patiënt 

NL US/CA

• Ethische toetsing: 10 weeks

• Starttijd: 4.6 vs 11.6 weeks

• Inclusies/week: 0.62 vs 0.64

• Inclusie (27% vs 17%)

• Follow-up: 91% vs 92%

Presentator
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In this article we describe the differences between the used approach in The Netherlands with one central coordinator versus the more traditional approach by payment per included patient. The question to be answered was..



Centrale coördinatie:
• Centrale coördinatie is een goed alternatief voor 

locale coördinatie: snellere start en efficiëntere  
inclusie

• Centrale coördinatie maakt het voor niet-
academische, drukke centra mogelijk deel te 
nemen aan klinische studies

• Beide strategieën resulteren in uitstekende 
kwaliteit van gegevens



“Als je wil dat we doorgaan, 
moet je betalen pannekoek”



Toekomst scenario 3: doelen CORE

Vereniging coördineert/faciliteert
• Onderzoekers stemmen onderling af 

• bijeenkomsten op congres/startbijeenkomsten nieuwe studies

• Gezamenlijke indiening vanuit agenda
• Afstemming met andere partijen 

• o.a. Patiëntenfederatie

• Kennis delen 
• kennisagenda, website, bijeenkomsten, mijnnov.org



Wat is er gedaan in CORE?

• CORE beleidsplan
• Informatievoorziening (website CORE)
• Communicatiemogelijkheden (mijnnov.org)
• Opstartfase eerste CORE projecten 

(subsidie/partners)
• ARGON audit: lessen toekomstige ontwikkeling CORE

Presentator
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Wat is er zoals door de vereniging gefaciliteerd en gecoordineerd? Ik loop deze genoemde zaken met u door.



Website
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Tevens is de  Wetenschapspagina van de NOV flink uitgebreid met een eigen CORE gedeelte, wat openbaar is, en waar iedereen dus informatie over lopende, startende CORE projecten kan vinden. Maar ook zakkaartje of flowchart kunnen hier makkelijk terug gevonden worden. Voor de projecten zijn het afgelopen jaar diverse activiteiten gefaciliteerd zoals bijv een startbijeenkomst voor de APOLLO voor een samen te stellen schrijf groep, communicatie met externe partijen zoals de FMS en de Patientenfederatie, de ondersteuning bij de aanvraag van subsidies, de researchcoördinator vertegenwoordigd de NOV bij tussenevaluatie door subsidieverstrekkers, en het faciliteren van de CORE projecten op de congressen



Subsidie informatie
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Tevens is de  Wetenschapspagina van de NOV flink uitgebreid met een eigen CORE gedeelteCORE heeft het afgelopen jaar te maken gehad met enkele verschillende subsidietrajecten. Daar waar ZonMW de Kennis&Doelmatigheidstrajecten voor rekening neemt, zijn het juist andere partijen zoals de zorgverzekeraar die binnen het traject Leading the Change de financiële bijdragen levert. Middels de webpagina wil de wv kennisverspreiding hierover faciliteren



Kennisagenda 2.0



Consortium Orthopaedic REsearch
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Het verder ontwikkelen van het Consortium kan alleen maar slagen indien we allemaal input blijven leveren, inhoudelijk maar ook t.a.v. de structuurvorming
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