
Inventariseren
kennisvragen

Prioriteren
kennisvragen

Opzet onderzoek

Uitvoeren
zorgevaluatie
onderzoek

Duiden en
implementeren

19 NVvH-richtlijnen + 41 richtlijnen NVvH betrokken + 13 internationale richtlijnen: 591
Alle chirurgen en 6 subverenigingen (NVCO, NVGIC, NVKC, NVT, NVvL en NVvV): 144
Patiëntenverenigingen en overige belanghebbenden: 24
24 kennisagenda’s andere disciplines: 33
NVvH kennisagenda 1.0: 208

Per subvereniging digitale prioriteringsbijeenkomst met 250 vragen: 
exclusie 202 kennisvragen, prioritering op basis van:
–  Relevantie (ernst, prevalentie)
–  Kosten
–  Onderzoekbaarheid en haalbaarheid
–  Impact op vakgebied/maatschappij
–  Aansluiting bij patiënteninbreng:

Digitale enquête patiëntenvertegenwoordigers en werkgroepleden: 
exclusie 27 kennisvragen, prioritering op basis van:
– Waarschijnlijkheid dat kennisvraag opgelost wordt
– Onderzoekbaarheid
– Relevantie voor andere stakeholders
– Lopend onderzoek naar kennisvraag
– Vertegenwoordiging van alle deelgebieden binnen NVvH

Alle leden kunnen zich inschrijven als ze willen werken aan de 
uitwerking van een kennisvraag uit de top per subvereniging of uit 
de top 28

Faciliteren opzetten onderzoeksgroepen/samenbrengen 
betrokken leden
Ondersteuning bij onderzoeksopzet
Faciliteren overleg relevante partners
– ZE&GG
– ZonMw
– Betrokken wetenschappelijke verenigingen
– Zorginstituut Nederland
– Zorgverzekeraars
– Richtlijncommissies of clusters met ondersteuning 
 van het Kennisinstituut
Inclusiemonitoring en ondersteuning bij achterblijvende inclusie

Resultaat bekend en geduid: 
– Bewezen effectief: implementatie 
– Bewezen ineffectief: de-implementatie
– Effectiviteit onduidelijk: nader onderzoek 
 gewenst (kennishiaat)
Monitoring van (de)implementatie mogelijk via 
spiegelinformatie

Onderverdeeld in volgende
deelgebieden:
– Algemeen/discipline overstijgend
– Chirurgische oncologie
– Gastro-intestinale chirurgie
– Kinderchirurgie
– Longchirurgie
– Traumachirurgie
– Vaatchirurgie

Werkgroepleden: exclusie 735 kennisvragen, 
reden:
– ontdubbeling
– literatuur beschikbaar (implementatieprobleem)
– wordt al onderzoek naar gedaan
– niet of moeilijk te onderzoeken
– geen chirurgische zorg
– geen evaluatie van bestaande zorg (innovatie)

1000 kennisvragen

CHIRURGISCHE
PRAKTIJK

265 kennisvragen

48 kennisvragen (top per subvereniging)
15 kennisvragen discipline overstijgend apart 
geprioriteerd naar 7 kennisvragen

Top 28 kennisvragen ‘overall’

Opzetten samenwerkingsverbanden per kennishiaat
Onderzoeksvoorstel schrijven met groep; uitgangspunt is 
brede betrokkenheid van chirurgen werkzaam in diverse 
instellingen
Steun en ondersteuning vanuit NVvH
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KENNISAGENDA
NVvH 2.0

https://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=148766720&title=Kennisagenda%252b2.0

