Aan:
Leden Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Utrecht, 3 oktober 2017
Geachte collega,
Voor een substantieel deel van ons chirurgisch handelen, is er een beperkte bewijslast. De NVvH
hecht er aan dat het chirurgisch handelen zoveel mogelijk is gebaseerd op evidence en dat
zogenoemde kennishiaten worden opgelost. Kennishiaten zijn - door een gebrek aan
wetenschappelijke onderbouwing - onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de
chirurgie. Met dit doel voor ogen, is recent het project ‘Kennisagenda NVvH’ gestart. Deze te
ontwikkelen kennisagenda omvat een overzicht en prioritering van kennishiaten en een plan van
aanpak hoe deze kennishiaten door middel van zorgevaluatieonderzoek kunnen worden ingevuld. Bij
zorgevaluatieonderzoek gaat het om klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van
bestaande, breed ingeburgerde zorg. Uiteindelijke doelstelling is zinnige zorg en daarmee
gezondheidswinst voor de patiënt. Geagendeerde onderwerpen hebben daarom speciale aandacht
van subsidieverstrekkers.
Om inzicht te krijgen waar de hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing voor alledaagse
klinische zorg liggen, zijn leden van de NVvH recent gevraagd kennishiaten te formuleren en aan
ons te versturen. Deze kennishiaten zijn vervolgens geprioriteerd tijdens drie
prioriteringsbijeenkomsten, voor elke subvereniging een sessie, op 13, 19 en 20 september 2017.
Direct betrokken patiëntenverenigingen waren hier ook bij aanwezig. Uit deze bijeenkomst is een top
10 voor de NVvV, NVGIC, NVCO en NVT en een top 5 voor de NVKC en NVvL gekomen.
De volgende stap is om nog een extra prioriteringsslag te maken en een top 20-30 te maken voor
het hele vakgebied van de heelkunde. De 50 hoogst geprioriteerde kennishiaten van de zes
subverenigingen zijn hiervoor de basis.
De werkgroep wil u graag uitnodigen voor deze prioriteringsbijeenkomst op:
30 oktober 2017 van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: omgeving Utrecht
Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk de kennishiaten te prioriteren voor het hele
vakgebied van de heelkunde. Het is wel belangrijk dat u over uw eigen vakgebied/differentiatie heen
kunt kijken.
Het resultaat van deze bijeenkomst wordt door de werkgroep verder uitgewerkt en gebruikt voor het
opzetten van een toekomstig onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten.
Graag horen wij uiterlijk vóór 20 oktober 2017 of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn door
een bericht te sturen naar nvvh@nvvh.knmg.nl.

Correspondentieadres:
Bureau van de Nederlandse
Vereniging voor Heelkunde

Postbus 20061, 3502 LB Utrecht
Tel. 030-2823327
E-mail: nvvh@nvvh.knmg.nl
Adres website: www.heelkunde.nl

Voor vragen kunt u terecht bij Dieuwke Leereveld (d.leereveld@kennisinstituut.nl of 06-12303883) of
Auke Nutma (a.nutma@nvvh.knmg.nl of 030-2823842). Een week voor de bijeenkomst ontvangt u
van ons een uitgewerkt programma met de methodiek van prioriteren en de lijst met de
geprioriteerde kennishiaten per subvereniging.
Uw deelname is uiterst belangrijk om een goede kennisagenda te maken en zorgevaluatieonderzoek
op het chirurgische vlak mogelijk te maken.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep ‘Zorgevaluatie NVvH’,

dr. J.P. Ruurda, kwartiermaker Zorgevaluatie NVvH

