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Op basis van de kennisagenda kunnen bestaande onder-
zoekslijnen geoptimaliseerd worden, en nieuwe onderzoeks-
lijnen opgezet worden om de kennishiaten aan te vullen. 
Het verkrijgen van financiering wordt makkelijker wanneer 
onderzoeksuitkomsten relevant zijn voor de gehele beroeps-
groep en belangrijke stakeholders. Ook wordt landelijke sa-
menwerking bevorderd wanneer iedereen dezelfde vragen 
beantwoord wil zien en daaraan bijdraagt.

Onlangs heeft u allemaal nogmaals de kans gehad om de 
kennishiaten waar u tegen aanloopt aan te geven middels 
een survey vanuit de WK-NVPC. Uit alle geïdentificeerde hi-
aten zal in samenwerking met het Kennis Instituut van de 
Federatie Medisch Specialist een selectie worden gemaakt 
van de meest belangrijke kennishiaten binnen de deelgebie-
den van de plastische chirurgie. Tijdens de wetenschappe-
lijke vergaderingen wordt u gevraagd de voor u belangrijkste 
kennishiaten te verkiezen door ouderwets te stickeren. De 
onderzoeken met de meeste stickers zullen het hoogst op 
de kennisagenda geplaatst worden. Oftewel, uw mening telt 
dus laat deze kans niet verloren gaan! De kennisagenda zal 
in 2019 gepubliceerd worden.
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Zorgevaluatie kost tijd en vaak ook veel geld. Het is daarom 
essentieel om goed te bedenken wat wij als plastisch chirur-
gen het meest nodig hebben om deze beperkte middelen op-
timaal in te zetten. Dit kunnen wij als vereniging doen door 
het opstellen van een NVPC-kennisagenda – een document 
met een inventarisatie van kennishiaten met de hoogste 
klinische relevantie, breed gedragen door de beroepsgroep. 
Inmiddels hebben 11 andere medische beroepsverenigingen 
al een dergelijke kennisagenda opgesteld en zijn er nog 12 
onderweg. [2]

Het opstellen van een kennisagenda verloopt in stappen. 
Kennishiaten worden eerst geïdentificeerd vanuit de hui-
dige richtlijnen, de leden, patiëntenverenigingen, klinische 
experts en door andere stakeholders door input te vragen en 
door te beoordelen welke vraagstukken binnen Nederland 
direct al beantwoord kunnen worden – en welke in de nabije 
toekomst nog beantwoord moeten worden.

De NVPC-kennisagenda: hij komt eraan!
E. Bijlard, J. Hommes, H. Rakhorst, D. Young Afat, T. Guitton, namens de gehele Wetenschappelijke Koepel NVPC

In de zorg zijn er grote verschillen in het medisch beleid te ontdekken 
tussen verschillende landen, verschillende ziekenhuizen en zelfs tussen 
specialisten werkzaam in hetzelfde ziekenhuis. Deze verschillen zijn 
soms groot, soms klein, maar komen vooral voort uit het gebrek aan 
eenduidig wetenschappelijk bewijs over de beste behandeloptie. Voor 
patiënten en plastisch chirurgen is het belangrijk het zorgproces continu 
te verbeteren op basis van uitkomsten uit de kliniek, zodat gevonden re-
sultaten ook direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. [1] Dit type 
onderzoek, met directe invloed op de klinische praktijk, valt onder de 
noemer Zorgevalutie. 


