Betreft: inventarisatie kennishiaten - vernieuwing Onderzoeksagenda Orthopedie

Geachte leden van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging,
De NOV is recent gestart met het vernieuwen van de Agenda Zorgevaluatie uit 2015. Inmiddels zijn
meerdere onderzoeksvoorstellen uit de destijds geprioriteerde top-10 gefinancierd door
subsidievertrekkers en worden verschillende zorgevaluatiestudies uitgevoerd.
In het huidige project inventariseren we opnieuw waar in de orthopedische patiëntenzorg gebrek is
aan wetenschappelijke onderbouwing, om zo beter te kunnen kiezen voor de meest effectieve
behandelingen en ongewenste praktijkvariatie tegen te gaan. Het doel is de meest urgente
kennishiaten binnen de orthopedische zorg te benoemen en deze d.m.v. wetenschappelijk onderzoek
in te vullen. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de
orthopedie en daardoor op effectieve, doelmatige en veilige zorg voor patiënten. Om deze reden
hebben geagendeerde onderwerpen ook speciale aandacht van subsidieverstrekkers. In de nieuwe
onderzoeksagenda zal zowel ruimte zijn voor zorgevaluatie- als innovatievragen.
Aan u de vraag om maximaal 5 kennishiaten te formuleren die u ervaart bij de uitoefening van uw
vak. Wij vragen u zich met name te richten op kennishiaten die u vaak tegenkomt en/of die van invloed
zijn op een substantieel deel van de orthopedische zorg. Het verzoek is om de kennishiaten in de vorm
van een onderzoeksvraag op te schrijven. Het kennishiaat mag zowel betrekking hebben op
zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg) als op
zorginnovatie (innovatieve medische, technische en/of sociale oplossingen binnen de orthopedie;
‘welke uitdagingen willen we de komende 5 jaar opgelost hebben?’). Ook vragen over de organisatie
van zorg zijn welkom. U kunt het beste uw onderzoeksvraag in PICO-vorm (Patient Intervention
Comparison Outcome) formuleren. Informatie over startende en lopende interventiestudies kunt u
eventueel vinden op https://clinicaltrials.gov.
Enkele voorbeelden van een kennishiaat gevat in een onderzoeksvraag zijn:
Voorbeeld zorgevaluatievragen die een subsidie toegekend hebben gekregen:



Wat is de kosteneffectiviteit van ORIF (Open Reduction Internal Fixation) versus gipsbehandeling
bij comminutieve distale radiusfracturen bij patiënten > 65 jaar?
Wat is de kosteneffectiviteit van een vroegtijdige interventie (DAIR op dag 10) bij verlengde
wondlekkage na plaatsing van de primaire knie- of heup prothese, in vergelijking met
gebruikelijke zorg?

Voorbeeld zorginnovatievragen:


Neemt de sensitiviteit en specificiteit bij peri-operatieve kweken bij prothese revisie-chirurgie
toe wanneer er naast de conventionele kweken gebruik wordt gemaakt van sonicatie?



Wat is het effect van Platelet Rich Plasma (PRP) op het herstel van een tenniselleboog versus het
effect van een placebo behandeling?

U wordt verzocht uiterlijk maandag 16 april 2018 uw kennishiaten door te geven via:
http://www.formdesk.com/federatiemedischspecialisten/herziening_kennishiaat_NOV
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hannah Hoffenkamp via h.hoffenkamp@kennisinstituut.nl,
of 06-46715734.
De projectgroep zal de resultaten van deze inventarisatie gebruiken om de lijst met kennishiaten aan
te vullen en deze tijdens een bijeenkomst van orthopeden en overige stakeholders te prioriteren. Deze
prioriteringsbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 3 juli van 16:00-19:00 uur in Utrecht. De
belangrijkste kennishiaten worden gebruikt voor het opzetten van het toekomstige
onderzoeksprogramma, onderzoeknetwerken en richtlijnen.
Alvast onze hartelijke dank voor uw moeite!
Met vriendelijke groet,
namens de projectgroep van de Onderzoeksagenda Orthopedie,
dr. Rudolf Poolman, orthopedisch chirurg, voorzitter projectgroep

