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Veiligheid en kwaliteit van 
zorg – het wereldcongres over 
deze thema’s is onlangs in 
Nederland gehouden, met  
IGZ en ZonMw als lokale gast-
heren. Een gesprek met hoofd-
inspecteur Wim Schellekens en 
serious game ontwerper  
Pamela Kato.
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Moet ‘gezond gedrag’ financieel 
beloond worden, of straffen 
we daarmee de mensen die er 
door een slechtere opleiding 
en lagere sociale status toch 
al slechter aan toe zijn? Krista 
Kroon, de nieuwe eindredacteur 
van Mediator bericht vanuit 
Amsterdam over een ethiek-
debat dat mede door ZonMw 
georganiseerd werd.

6
Kleinere studies, slimmer 
gebruik van statistische  
methodes, meer aandacht  
voor de praktijk, de uitvoering 
en de interpretatie. Voor die  
(en meer) verbeteringen in 
de praktijk van het medisch 
wetenschappelijk onderzoek 
pleit de Nijmeegse statisticus 
prof. dr. George Borm. 

Bij de voorplaat: 
Nederlandse patiënten krijgen 
in het algemeen goede zorg 
en ook de patiëntveiligheid  
in ons land komt er in inter-
nationale vergelijkingen goed 
vanaf. Inspectie en ZonMw 
waren medegastheer van het 
internationale congres over 
deze thema’s begin april in 
Amsterdam.  
Foto: Simone van den Berg, 
Nationale Beeldbank 
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Boek over ‘onsexy’ preventie wordt mediahit
De publicatie van het boek Successen van preventie heeft veel 
media-aandacht gekregen. ‘Ik geloof dat onze boodschap goed 
is overgekomen’, zegt eindredacteur en medeauteur Johan 
Mackenbach, hoofd van de afdeling Maatschappelijke 
Gezondheidszorg van het Erasmus MC.
‘Preventie redt veel meer levens dan verwacht’, berichtte het 
ANP op 11 maart, de dag dat het boek verscheen. Tientallen 
nieuwssites namen het over. Dezelfde avond wijdde NRC 
Handelsblad er twee pagina’s aan. Andere kranten volgden, 
waaronder De Telegraaf. ‘We hebben het, geloof ik, handig aan-
gepakt’, blikt Mackenbach terug. ‘Bijvoorbeeld door een pers-
bericht te versturen met het nieuws dat preventie jaarlijks 
zestienduizend mensenlevens redt. We hebben de bericht-
geving ook geregisseerd door NRC vooraf te informeren.’ 
Het boek is geschreven ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg 
aan het Erasmus MC. Het laat zien wat preventie in die vier 
decennia heeft opgeleverd. De Rotterdamse wetenschappers 
becijferden bijvoorbeeld dat de verwijdering van transvetzuren 
uit de voeding jaarlijks 1500 doden scheelt, en de verbetering 
van de verkeersveiligheid 2000. ‘Wij vonden het belangrijk deze 
successen te belichten, omdat preventie een soort Assepoester 

is: het lelijke zusje van de curatieve zorg, dat altijd minder sexy 
wordt gevonden.’
Journalisten wilden weten welk preventiethema de overheid 
anno 2011 moet aanpakken. Wat Mackenbach betreft luidt het 
antwoord: voortgaande tabaksbestrijding, terugdringing van 
zout in de voeding en een bevolkingsonderzoek naar darm- 
kanker. Op de vraag of minister Schippers het wel goed doet, 
heeft hij voorzichtiger geantwoord. ‘Het lijkt me niet func- 
tioneel haar te bekritiseren. Ik geloof dat ze met preventie nog  
op gang moet komen. We hopen natuurlijk dat ons boek haar 
inspireert.’
ZonMw heeft bijgedragen aan het boek, maar zeker ook aan  
de beschreven successen, benadrukt de preventiedeskundige.  
‘We oogsten nu wat is opgebouwd in jaren van onderzoek naar 
determinanten van ziekten, vaccinaties, et cetera. Onderzoek 
dat nu wordt gefinancierd door ZonMw en in het verleden door 
zijn voorlopers zoals het Preventiefonds.’

Johan Mackenbach m.m.v. Carlijn Kamphuis, Hester Lingsma, Nicolien van Ravesteyn en 

Peter Verhoef. Successen van preventie, 1970-2010 (met DVD). Erasmus Publishing 2011.  

ISBN-13: 978-90-5235-207-7. e 24,90.

Patiënten partner bij geneesmiddelontwikkeling
Patiëntenorganisaties zijn steeds vaker volwaardige gespreks-
partners voor onderzoekers, zowel in de academische wereld 
als in de farmaceutische industrie. Mede dankzij sociale media 
spelen zij een actieve rol bij de ontwikkeling van nieuwe diag-
nostiek en behandelmethoden. Dat bleek tijdens The Meeting 
‘Optimal Role of Patient Organisations in Drug Development’  
op 24 maart in De Rode Hoed in Amsterdam.  
‘Het was een bijzonder leuke dag, vond ik. Al kijk ik daar als 
organisator natuurlijk niet objectief tegenaan; ik had met  
name mensen uitgenodigd die mij inspirerende sprekers leken’, 
zegt Elizabeth Vroom. Zij is de motor achter het succesvolle 
Duchenne Parent Project, en dus ook de organisator van The 
Meeting. De voornaamste conclusie van de dag was volgens 
haar dat er op het terrein van patiëntenparticipatie (zelf 
spreekt zij liever van partnership) veel meer gebeurt dan de 
meeste mensen zich realiseren. ‘Het zal vast wel eens wat 
moeizamer gaan, maar ik zie vooral positieve ontwikkelingen. 
Er zijn steeds meer patiëntenorganisaties die goed geïnfor-
meerd zijn en die een duidelijke invloed uitoefenen. Niet  
alleen in het toegepast onderzoek, maar ook in de fundamen-
tele research; een aanzienlijk deel van de funding vanuit  
patiëntenorganisaties gaat naar basic research. Daarnaast  

zijn er patiëntenorganisaties die zich liever toeleggen op  
lotgenotencontact, dat is hun goed recht.’
Voor beleidsmakers, wetenschappers en andere genodigden  
die niet bij The Meeting aanwezig konden zijn, heeft Vroom 
goed nieuws: ze hebben veel gemist, maar kunnen de schade 
binnenkort inhalen op de site (zie onder). Daar zullen video- 
verslagen te zien zijn van de verschillende presentaties. Over  
de rol van sociale media bij het verzamelen van data bijvoor-
beeld, of de lastige aspecten van regelgeving. Over dat laatste 
zegt zij alvast het volgende: ‘Het rare is dat je als gelijkwaardige 
partners begint, maar op een gegeven moment tegen de  
grenzen van de wet- en regelgeving aanloopt. Een bedrijf mag 
ons niet informeren, omdat dat tegen de regels rond genees-
middelenmarketing is. Zo zijn er ook grenzen aan de sponsoring 
van patiëntenorganisaties door de industrie. Maar ik heb op de 
meeting de vraag gesteld: en wat als wij als patiëntenorganisa-
tie het betreffende bedrijf nu eens gefinancierd hebben? Want 
dat is hoe het bij de ziekte van Duchenne is gegaan. Daar had 
men nog even geen antwoord op...’. 

The Meeting werd mede mogelijk gemaakt door ZonMw.  

Meer informatie op www.themeeting.eu.



De Nederlandse gezondheidszorg doet het goed  
als het gaat om patiëntveiligheid, kwaliteit en  
kosten. Glansrijk komt Nederland uit vergelijkende 
onderzoeken van organisaties als de WHO, het 
Commonwealth Fund in de VS en de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO): ‘Nederland staat steeds in de top-5. Of soms 
zelfs op nummer één’, zegt Wim Schellekens, hoofd-
inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ). ‘Maar die resultaten vragen wel om een  
nuancering. Gemiddelde scores liggen hoog, maar 
de variatie tussen zorginstellingen en tussen dok-
ters is nog groot. Het wil dus niet zeggen dat de 
dokter of het ziekenhuis waar ik kom per se goed 
zijn.’  
Er zijn instellingen die het erg goed doen, maar er 
zijn ook nog heel wat organisaties die veel moeten 
verbeteren. Dat is goed en slecht nieuws. De 
Nederlandse gezondheidszorg is een inspiratiebron, 
maar kan nog genoeg leren van andere landen.

Dutch Day
Daarom was Schellekens verheugd dat Nederland 
dit jaar als gastheer optrad van het congres van  
het International Forum on Quality and Safety in 
Healthcare, dat van 5 tot 8 april plaatsvond in 
Amsterdam. ZonMw en IGZ traden op als co-host 
van de organisatoren, het Institute for Healthcare 
Improvement (IHI) en BMJ Group Ltd. ‘Dit is hét 
wereldcongres over kwaliteit en veiligheid in de 
gezondheidszorg’, aldus Schellekens, die al twaalf 
jaar lid is van de strategische adviesraad van het 
Forum.
Het congres begon met een Dutch Day, die werd 
geopend met een toespraak van Wim Schellekens en 
Rob Dillmann (Zaans Medisch Centrum) over het 
Nederlandse gezondheidsstelsel en 25 jaar kwali-
teitsverbetering in Nederland. In het begin, aldus 
Schellekens, ging kwaliteit vooral over verbetering 
van de professionele kwaliteit (richtlijnen, visitatie). 
Tot de gezondheidszorg in de jaren negentig nieuwe 

inzichten over kwaliteit overnam van de industrie. 
Kwaliteit betekent sindsdien ook betere logistiek, veilig-
heid voor de patiënt, en relationele aspecten (de patiënt 
meer bij de zorg betrekken). Na deze keynote speech 
konden de deelnemers op excursie naar Nederlandse 
zorginstellingen die gelden als de beste voorbeelden op 
het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. ‘Er was 
erg veel belangstelling voor. Voor sommige sites hadden 
zich wel 150 mensen aangemeld.’

Mensenlevens redden
Na de ‘ervaringsdag’ ging het congres verder in 
Amsterdam met een programma boordevol lezingen, 
minicursussen en workshops. Als er iemand is die vindt 
dat de zorg beter kan, is het psycholoog Pamela Kato, 
verbonden aan het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. Tijdens het congres presenteerde ze een serious 
video game die zij als projectleider met internationale 
experts, artsen en designers ontwikkelde om de patiënt-
veiligheid te verbeteren. Het ‘spel’ is gericht op jonge 
artsen die voor het eerst patiënten behandelen. Door de 
stress die de nieuwe verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt is de kans dat zij een fout maken zes tot 
acht maal groter dan bij ervaren artsen. 
‘Patiëntveiligheid wordt vaak erg technisch benaderd,’ 
zegt Kato. ‘Maar ik denk dat we dieper moeten kijken. 
Het gaat ook om cultuur, gedrag en communicatie-
patronen. Jonge artsen worden gekoeioneerd. 
Patiëntveiligheid is daarmee niet gediend.’
Air Medic Sky One gaat over een vliegend ziekenhuis en 
helpt jonge artsen inzicht te krijgen in hun functione-
ren. Eerst krijgen ze ademhalingsoefeningen om te ont-
spannen. Daarna vliegen ze naar een rampgebied waar 
ze meteen patiënten moeten behandelen. Later kunnen 
ze terugzien hoe ze per patiënt reageerden. Of ze 
geschokt waren, hoe ze besluiten namen, of ze de juiste 
diagnose stelden en in een team konden werken. Artsen 
schreven mee aan de scenario’s. Het viel Kato op dat zij 
geen enkele gêne toonden om passages op te nemen 
waarin jonge artsen werden gepest. ‘Fascinerend. Het 
toonde mij hoe groot het probleem is. Hoe diep het in 
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Door Tjitske Lingsma 

Inspiratie voor het redden  van mensenlevens
Het jaarlijkse congres van het International Forum on Quality and Safety in Healthcare vond dit 
jaar plaats in Amsterdam. Een van de sprekers was Pamela Kato, die een serious game heeft  
ontwikkeld om jonge artsen veilig te leren werken. Patiëntveiligheid staat of valt bij een veilige  
cultuur, betoogde zij. Wim Schellekens, hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
hoopt dat het congres motor zal zijn voor verandering. ‘We doen het goed, maar het kan beter.’ 

Wereldcongres over kwaliteit en patiëntveiligheid dit jaar in Nederland
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Inspiratie voor het redden  van mensenlevens

de cultuur is verankerd. Maar in onze game hebben 
we dat er bewust uit gelaten. Om te laten zien dat 
het ook anders kan. Het is een fantasiewereld die 
een nieuwe cultuur laat zien waarin mensen niet 
getreiterd worden.’ Kato hoopt dat Air Medic Sky 
One straks gebruikt zal gaan worden tijdens de 
geneeskundeopleiding. De proefpersonen waren 
enthousiast over het spel, dat nu verder wordt 
getest op effectiviteit. ‘Mijn doel is om games te 
ontwikkelen die mensenlevens redden,’ aldus Kato.

Kostenbesparing
Het thema van dit jaar is niet voor niets ‘Better 
Health, Safer Care, Lower Costs’, zegt Schellekens. 
‘De vraag is of kwaliteit en veiligheid ook kunnen 
bijdragen aan de kostenbesparing.’ Nederland zit 
wat betreft kosten in de middenmoot. ‘De VS zijn 
extreem duur. Maar Engeland is goedkoper. We  
doen het goed, maar het kan beter.’ Ook op andere 
vlakken zijn er kansen voor verbetering. Op profes-
sioneel gebied valt winst worden te boeken bij indi-
catiestelling, veiligheid, samenwerking en elkaar 
aanspreken. Bij de organisatie van de zorg pleit 
Schellekens voor strakkere logistiek en grotere 

betrokkenheid van de patiënt. ‘Als we de rol van  
de patiënt weten om te buigen van lijdend voor-
werp naar leidend voorwerp, kan de kwaliteit met 
sprongen vooruit gaan.’ Kato kan dat beamen. In  
de VS ontwikkelde ze een videogame voor kinderen 
met kanker. Kinderen die de game deden hadden 
meer kennis over hun ziekte en namen hun medi-
cijnen beter in. ‘Het leidde tot gedragsverandering, 
gerelateerd aan grotere overlevingskansen.’
Hoofdinspecteur Schellekens hoopt dat het congres 
motor voor verandering zal zijn. ‘Inspiratie is belang-
rijk, maar slechts het begin.’ Het gaat er ook om dat 
deelnemers de urgentie inzien van betere kwaliteit, 
patiëntveiligheid en kostenbesparing. Het congres 
heeft visies en voorbeelden aangereikt die tonen  
dat het echt beter kan, plus strategieën om het 
beter te dóen. Speciale aandacht was er voor leider-
schap. ‘Artsen en verpleegkundigen kunnen nog zo 
enthousiast zijn om verbeteringen te bedenken – als 
de leiding er geen sturing aan geeft, sterven al die 
mooie initiatieven een zachte dood. Leiderschap 
bepaalt succes.’  

Voor meer informatie: www.zonmw.nl/kwaliteit

Wereldcongres over kwaliteit en patiëntveiligheid dit jaar in Nederland

De ‘serious game’ helpt artsen 
om beter om te gaan met 
kwaliteit en veiligheid. 
Beeld: VisionShiftStudios.com
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Vele kleintjes beter 
dan één grote

Methoden in gezondheidsonderzoek 

Als het aan de Nijmeegse biostatisticus  

prof. dr. George Borm ligt, gaat de praktijk van  

het klinisch onderzoek grondig op de schop. 

Kleinere studies, slimmer gebruik van statistische 

methodes, meer aandacht voor de praktijk,  

de uitvoering en de interpretatie. ‘Onderzoekers  

kopiëren vaak de methode van de vorige studie,  

in plaats van kritisch te kijken wat de beste  

aanpak is’. 

Prof. dr. George Borm  
(Biostatistiek UMC St. Radboud, Nijmegen).

Foto: Frank Muller, zorginbeeld.nl

Door Pieter van Megchelen
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‘Ons hele systeem gaat uit van de veronderstelling dat 
onderzoekers altijd bijzonder intelligente mensen zijn die 
alleen maar op zoek zijn naar de waarheid, die niet gehecht 
zijn aan bepaalde theorieën en die zich geen zorgen maken 
over de financiering van hun volgende project. Dat is wel 
heel naïef’, zegt Borm, die vorig najaar zijn oratie uitsprak 
als hoogleraar Biostatistiek aan het UMC St Radboud in 
Nijmegen. 

Geen controle
Ethische commissies en subsidiegevers beoordelen een 
onderzoek vooraf, maar waar het volgens Borm aan ont-
breekt is een grondige kwaliteitscontrole van het weten-
schappelijk onderzoek. Bij onderzoek door de farma- 
ceutische industrie, vindt na afloop van de studie nog een 
kritische toetsing plaats door de instanties die beslissen 
over de toelating van geneesmiddelen tot de markt. Als 
onderzoek voortkomt uit de universitaire wereld, vertrouwt 
het systeem erop dat alle onderzoekers hun data netjes 
analyseren en interpreteren. Vaak zal dat vertrouwen 
terecht zijn, maar niemand weet hoeveel ongecontroleerde 
onwaarheden er in de vakliteratuur en dus in de evidence 
based medicine belanden. De vaak onverwacht grote variatie 
in uitkomsten van studies (heterogeniteit) wijst in elk geval 
op verstorende factoren die niet door toeval verklaard kun-
nen worden. Borm: ‘Die heterogeniteit is een gegeven. Het 
klassieke antwoord hierop is: dan voer je toch één grote stu-
die uit, dan heb je die lastige heterogeniteit niet meer. Maar 
je kunt makkelijk laten zien dat je dan een onaanvaardbaar 
grote kans op onbetrouwbare resultaten krijgt. Als verschil-
lende onderzoekers meer, kleinere studies uitvoeren, krijg  
je veel betrouwbaarder uitkomsten.’

Grootte
Borm richtte in zijn oratie vorig jaar zijn pijlen vooral op de 
automatismen in het medisch wetenschappelijk onderzoek. 
De titel maakte zijn stellingname al duidelijk: ‘Statistisch-
ethische toetsing moet anders: Kleinere studies, meer resul-
taten’. Hij legt uit: ‘Met efficiëntere statistische methoden 
kun je dezelfde wetenschappelijke zekerheid bereiken met 
minder patiënten per onderzoek. Of je kunt veel meer zeker-
heid krijgen bij hetzelfde aantal patiënten. Ik vind het jam-
mer dat nog steeds ongeveer een derde van alle studies 
gedaan wordt met een t-toets op de nameting of op het 
verschil tussen voor- en nameting.’ Het is bijna een  
standaardaanpak: bij twee groepen wordt voorafgaand aan  
een interventie een nulmeting gedaan, de ene groep krijgt 
de onderzochte interventie, de andere fungeert als controle-
groep en na een aantal maanden wordt opnieuw gemeten. 
Borm: ‘Die benadering gaat ervan uit dat iedereen evenveel 
effect ondervindt van de interventie. Maar dat is niet zo.  
In de groep mensen met wie het slecht gaat, verwacht je 
bijvoorbeeld spontaan een beetje verbetering, dat heet 
regressie naar het gemiddelde. Als je daarmee rekening 
houdt door middel van een covariantieanalyse, zijn de resul-
taten betrouwbaarder. Of je hebt zomaar een kwart minder 
personen in je onderzoek nodig. Er is ook vaak veel winst te 

boeken door een keer extra te meten. In plaats van enkel 
een voor- en een nameting kijk je dan bijvoorbeeld halver-
wege nog een keer. Met name bij metingen die sterk varië-
ren, zoals pijn of kwaliteit van leven, kan dat veel winst 
opleveren: in combinatie met covariantieanalyse tot wel  
de helft van het aantal patiënten dat je nodig hebt om 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Dat is heel simpel, 
en toch wordt het heel weinig gedaan. Veel onderzoekers 
weten niet dat het zo werkt. In de praktijk is het toch vaak 
de onderzoeker die bepaalt hoe het onderzoek gedaan 
wordt, zonder dat ze het even vragen aan de statisticus.  
En zolang tijdschriften en medisch-ethische commissies 
het accepteren, ontbreekt de prikkel om het anders te  
gaan doen.’

Ethisch
Volgens de Nijmeegse statisticus heeft ondersteuning door 
zijn vakbroeders soms ook nadelen: ‘Statistici hebben vaak 
een sterke voorkeur voor robuuste analysemethoden, die elk 
risico op een fout uitsluiten. Maar als je kijkt naar de groot-
ste bron van fouten en onbetrouwbaarheid, dan zit die toch 
vooral in de uitvoering van het onderzoek. Dat is echt een 
factor duizend belangrijker dan de subtiliteiten waar statis-
tici zich meestal druk over maken. Daarom zeg ik: liever een 
methode die ‘iedereen’ snapt, dan een onbegrijpelijke 
methode die statistisch betrouwbaarder is.’ 
Borm pleit voor een uitbreiding van de taken van de 
medisch-ethische toetsingscommissies, die immers nu al 
een kritische blik werpen op de gebruikte methodologie. 
Daarbij ligt nu nog de nadruk op de vraag of de methode 
een betrouwbaar antwoord garandeert – patiënten mogen 
immers niet blootgesteld worden aan onderzoek terwijl 
daar geen bruikbare resultaten van te verwachten zijn. 
Borm: ‘Ik wil graag bepleiten dat ethische commissies ook 
kijken of de slimste methode gebruikt is. Zo voorkom je 
immers ook dat mensen nodeloos worden blootgesteld  
aan onderzoek.’ 

Beter onderwijs
Daarnaast is verbetering nodig van het onderwijs aan  
studenten en de nascholing aan artsen. Volgens Borm leren 
studenten niet alleen foute dingen, zoals het gebruik van 
zogeheten odds ratios die effecten uitvergroten door ze 
dubbel te tellen, maar ontbreekt het vooral aan een inter-
pretatiegerichte benadering. ‘Je leert technieken, maar je 
leert niet hoe je ze moet interpreteren. Wij proberen daar 
wel wat aan te doen. Maar dat zou ook een uitbreiding  
van het statistiekonderwijs inhouden en studenten zitten 
daar niet op te wachten’. 
Studenten geneeskunde en artsen moeten het dus doen 
met een beperkt inzicht in de statistiek. Mede daarom  
pleit Borm herhaaldelijk voor statistische methoden die 
begrijpelijk zijn. ‘Een goede statistische methode volgt  
de vraagstelling en het klinisch denken, niet andersom.  
Ook iemand zonder statistische kennis moet de resultaten 
en conclusies van een studie volkomen kunnen door- 
gronden.’  
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Betrokkenen zijn enthousiast over de opbrengsten van vijf jaar jeugdonderzoek bij ZonMw.  
Dit bleek uit een rondgang op het congres Jeugd in Onderzoek dat dit jaar in het teken stond  
van implementatie. ‘De sector krijgt steeds meer aandacht voor onderzoek en beseft meer en 
meer dat dit ook echt nodig is.’

Door Karin van Lier

‘Weten wat werkt en  
ook dóen wat werkt.’

Foto: Hans Oostrum Fotografie. 

Vijf jaar jeugdonderzoek bij ZonMw, aandacht voor toepassing:  
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Academische werkplaatsen, het bijeenbrengen van groepen 
onderzoekers, aandacht voor Centra voor Jeugd en Gezin én 
voor implementatie en diversiteit. Dat zijn volgens kinderarts 
dr. Ferko Öry (adviseur bij TNO) de positieve bijdragen van 
ZonMw aan de verdere ontwikkeling van de zorg voor jeugd. 
Öry was lid van de Inventgroep. Deze groep deskundigen gaf in 
2004 het kabinet advies over vroegsignalering en interventies 
bij kinderen met problemen. Hun pleidooi voor een sterk en 
resultaatgericht jeugdbeleid was de drijvende kracht achter  
het ontstaan van het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd dat 
nu vijf jaar bestaat.
Ook anderen zijn in het algemeen positief over wat er is op-
gebouwd in de vijf jaar dat ZonMw jeugdonderzoek stimuleert. 
Dat bleek uit gesprekken met betrokkenen in de wandelgangen 
van het congres Jeugd in Onderzoek. Bijna zeshonderd bezoe-
kers kwamen af op dit congres dat op 18 maart werd gehouden 
in de Reehorst in Ede, op initiatief van het ministerie van VWS 
en de landelijke kennisinstituten ZonMw, het Nederlands 
Centrum voor Jeugdgezondheid en het Nederlands 
Jeugdinstituut. ZonMw presenteerde hier de film ‘Zorgen dat 
het goed gaat met de jeugd’, over vijf jaar investeren in de 
jeugd en mogelijkheden in de toekomst. De boodschap van de 
film: ‘We moeten niet alleen wéten wat werkt maar ook dóen 
wat werkt.’

48 tips
Opbrengsten uit de jeugdprogramma’s van ZonMw kregen de 
bezoekers uitgereikt in de vorm van het boek Gesneden koek?!. 
Hierin staan 48 tips voor jeugdonderzoekers afkomstig uit het 
onderzoeksveld zelf. Een van de tips Ga uit van een onderzoeks-
vraag die voortkomt uit de praktijk is van dr. ir. Wilma Jansen, 
senior onderzoeker bij GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is project-
leider en dagelijks begeleider van twee projecten binnen het 
programma Zorg voor Jeugd. 
Jansen onderzoekt binnen de jeugdgezondheidszorg twee 
instrumenten die emotionele en gedragsproblemen signaleren 
bij jonge kinderen. Ook wordt bekeken hoe deze kinderen wor-
den doorverwezen en welke zorg ze krijgen. Jansen: ‘Met onze 
onderzoeken geven we iets terug aan de praktijk. Duidelijk 
wordt welke instrumenten het best werken en we brengen in 
kaart hoe het is gesteld met de gezondheid van de jeugd in ons 
gebied. De motivatie om aan het onderzoek mee te werken is 
groot, omdat de professionals weten dat zij de resultaten kun-
nen gebruiken om hun taken beter uit te voeren.’ 
Prof. dr. Judi Mesman, benoemd op de bijzondere leerstoel 
Opvoeding en onderwijs in de multiculturele samenleving aan de 
Universiteit Leiden, onderzoekt of een opvoedingsinterventie 
waarbij ouders en kinderen worden gefilmd, ook geschikt is 
voor gezinnen van Turkse komaf in Nederland. Mesman: ‘Het 
bijzondere aan ons onderzoek is dat het ook gebruik maakt van 
observatietechnieken, naast vragenlijsten. We hebben geleerd 
dat Turkse ouders voor deelname aan een onderzoek niet 
gemakkelijk naar het ziekenhuis komen of naar de universiteit. 
Om voldoende mensen te laten deelnemen, zoeken we de 
gezinnen dus thuis op’. 

Effectiviteit 
Volgens prof.dr. Menno Reijneveld, hoogleraar sociale genees-
kunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en 

vanaf het begin lid van de programmacommissie Zorg voor 
Jeugd, heeft ZonMw met haar jeugdprogramma’s een geweldige 
slag gemaakt. ‘Vijf jaar geleden was het denken over effectiviteit 
en de kwaliteit van het eigen handelen binnen het jeugdveld 
kilometers verwijderd van waar we nu zijn. Toen stonden deze 
issues, zeker binnen de jeugdzorg, nog in de kinderschoenen.  
Nu móeten professionals zich hiermee wel bezighouden.’ Ook 
drs. Janneke Metselaar (Rijksuniversiteit Groningen), lid van 
dezelfde programmacommissie en tevens van de subcommissie 
Vroegsignalering en Risicotaxatie, roemt de bijdrage van ZonMw: 
‘Binnen de zorg voor jeugd staat het onderzoek nu op de kaart. 
De sector krijgt steeds meer aandacht voor onderzoek en beseft 
meer en meer dat dit ook echt nodig is.’
Volgens Ruud van Herk en Eva van den Heuvel, contactpersonen 
voor het programma Zorg voor Jeugd vanuit het ministerie van 
VWS, moest er wel iets gebeuren binnen het jeugdveld. Van Herk: 
‘Er worden binnen de zorg voor jeugd heel veel verschillende 
methoden gebruikt voor vergelijkbare doelgroepen. Dat is 
natuurlijk erg ondoelmatig. Er moeten in de toekomst dus keu-
zes worden gemaakt voor effectieve methodieken, zodat profes-
sionals hiermee gericht kunnen gaan werken.’
Dat roept de vraag op welk onderzoek nodig is als basis voor 
deze keuzes. Volgens Van Herk en zijn collega is een vergelijken-
de studie zoals een Randomised Control Trial (RCT) niet persé 
zaligmakend. Van den Heuvel: ‘De problemen zijn zo heterogeen 
dat je heel moeilijk adequate controlegroepen kunt krijgen.’  
Wat de VWS-medewerkers betreft wordt ook gekeken of andere 
onderzoeksmethoden, zoals longitudinaal cohortonderzoek vol-
doende bewijskracht hebben. Van Herk stelt dat naast evidence 
based ook practice based van belang is:. ‘Als veel professionals 
zeggen dat iets werkt met dat resultaat, dan kan dat soms ook 
voldoende zijn.’

Toekomst
Reijneveld en Metselaar vinden dat ZonMw in de toekomst ook 
prioriteit moet leggen bij het langdurig volgen en monitoren van 
kinderen en jongeren. Reijneveld: ‘Als je wilt weten of je bij een 
jongen van zeven jaar zijn gedragsprobleem hanteerbaar kan 
maken zodat hij later een baan krijgt, een betekenisvolle relatie 
kan aangaan en een normale woonsituatie krijgt, dan moet je 
hem eigenlijk wel jarenlang volgen.’ Metselaar wil bovendien  
dat de beroepsopleidingen zodanig worden aangepast dat toe-
komstige professionals met de juiste bagage het veld ingaan en 
dat ze als vanzelfsprekend leren dat meedoen aan onderzoek en 
reflecteren op hun eigen handelen onderdeel is van hun werk.
Öry vindt dat er absoluut een vervolgprogramma moet komen 
voor Zorg voor Jeugd. Hierbij moet ZonMw volgens hem blijven 
kijken naar wat voor welk kind wel en niet werkt en meer aan-
dacht hebben voor sociale media en e-health. Bovendien vindt 
hij dat ZonMw meer gericht moet kijken naar kinderen in de 
knel. Öry: ‘Ik zou het bijvoorbeeld op prijs stellen als er een lijstje 
komt met vijf topproblemen waar ZonMw iets aan wil gaan 
doen.’ In overleg met het ministerie van VWS werkt ZonMw 
inmiddels aan vervolgprogrammering op het gebied van jeugd. 

Meer informatie: www.zonmw.nl/jeugd; Hier vindt u naast de publicatie Gesneden 

koek?! een greep uit relevante boeken, rapporten, brochures, databanken en websites 

over wetenschappelijk ( jeugd)onderzoek. Als u zelf ook een tip wilt geven, kunt u 

deze mailen naar jeugd@zonmw.nl.
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Straffen en belonen  
in de zorg
Roken, drinken, vet eten en te weinig bewegen. Wie ongezond leeft, zou volgens onder meer  
de Raad voor Volksgezondheid en Zorg meer moeten betalen voor zorg. Kunnen straffen en 
beloningen bijdragen aan de volksgezondheid? En wat is gezond leven eigenlijk?  
Daarover organiseerden ZonMw en de Rode Hoed op 15 maart een debat in Amsterdam.  

Door Krista Kroon

Debat over sancties op ongezond leven

Foto: Shirley Barenholz,  
de Nationale Beeldbank.
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‘In ons gezondheidssysteem betalen mensen niet zelf 
voor zorg. Voor een reisverzekering betaal je meer  
premie als je op vakantie gaat bergbeklimmen. Dat  
is geen straf, maar een prijs voor risicogedrag. Anders 
betaalt iemand die gaat pootjebaden in Egmond aan 
Zee, mee aan de avonturen van de alpinist.’
Prof. dr. Henriëtte Prast, hoogleraar persoonlijke financi-
ele planning aan de Universiteit van Tilburg, is aan het 
woord in het debat Beloning en straf in de gezondheids-
zorg. De discussieavond maakt deel uit van een debat-
reeks over ethische dilemma’s, georganiseerd door 
ZonMw en discussiecentrum de Rode Hoed. De econome 
krijgt bijval uit het publiek. Een rookster zegt het logisch 
te vinden als zij langer moet wachten op een eventuele 
longoperatie dan niet-rokers. 
Niet zo’n gek idee, vindt drs. Pieter Vos, algemeen  
secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
(RVZ), zeker als het gaat om een transplantatie. De RVZ 
heeft in het advies Perspectief op gezondheid 20/20 
voorgesteld het eigen risico te verhogen en dat deels 
weer kwijt te schelden voor mensen die gezond leven. 
Vos: ‘Je kunt mensen helpen door dingen die bijdragen 
aan de gezondheid te belonen. Dat is belangrijk voor  
de volksgezondheid, maar het heeft ook een financiële 
kant. Als je niets doet, komt de solidariteit in de gezond-
heidszorg onder druk te staan.’

Heilzaam roken
Maar wat is gezond leven? Vos benadrukt dat de weten-
schap de basis moet zijn voor dergelijke beloningen.  
De vraag is echter moeilijker te beantwoorden dan  
hij lijkt, zegt prof. dr. Jaap van Binsbergen, huisarts en 
hoogleraar voedingsleer en huisartsgeneeskunde aan 
UMC St Radboud. Hij verwijst naar Prasts vergelijking 
met de reisverzekering: ‘De relatie tussen ongezond 
leven en daaruit voortvloeiende ziekten is veel com-
plexer dan dat tussen parachutespringen en een hoger 
risico. De ene persoon met overgewicht krijgt op jonge 
leeftijd een ziekte, de andere niet. In de psychiatrie is  
er zelfs over roken discussie. Roken kan heilzaam zijn 
voor sommige psychiatrische patiënten, die er rustiger 
van worden. Zolang gezond leven niet duidelijk gedefi-
nieerd is, moet je oppassen met straffen en belonen.  
Er zijn zoveel facetten van het leven ongezond, zoals  
te hard rijden.’
De Groningse hoogleraar zorgethiek prof. dr. Marian 
Verkerk ziet veel haken en ogen aan het idee om men-
sen aansprakelijk te stellen voor hun keuzen. ‘Dan moet 
je je namelijk afvragen: hoe vrijwillig zijn die keuzen,  
in hoeverre zijn ze willens en wetens gemaakt en welke 
norm wordt er overtreden?’ 

Hoogopgeleide Randstedelingen
De vraag is in hoeverre een ongezonde leefwijze een 
keuze is. Roken is een verslaving, ongezond eten gaat 
vaak ‘vanzelf’. Een patiënt die uit de spreekkamer van  

de huisarts stapt met het goede voornemen af te vallen, 
raakt in de supermarkt volgens Van Binsbergen al gauw 
het spoor bijster. ‘En áls hij al gezonde voeding vindt,  
is die duurder dan ongezonde dingen.’ Te veel zout eten 
kan al helemaal ongemerkt gaan. ‘Het is heel jammer 
dat de voedingsmiddelenindustrie er ondanks een  
convenant niet in slaagt minder zout te gebruiken’,  
verzucht de voedingsdeskundige. 
Verkerk denkt dat het beleid te veel uit gaat van de 
hogeropgeleide Randstedeling. Zij is betrokken bij een 
onderzoek in Noordoost-Groningen, waar veel mensen 
met lage inkomens wonen. ‘Ons uitgangspunt is hoe 
mensen prettiger kunnen leven. Als je het hebt over 
voedsel, heb je het over samen koken en dus over leef-
stijl. Je moet aansluiten bij wat de mensen aanspreekt.”

Verleiden
En zo belandt het debat in ander vaarwater: als het 
moeilijk te bepalen is wat gezond leven is en of dat  
een vrije keuze is, hoe kun je mensen dan toch gezonder 
laten leven? Door te beginnen met kinderen, denkt 
bestuursvoorzitter drs. Diana Monissen van De 
Friesland. Deze zorgverzekeraar financiert een  
bewegingsprogramma op Friese basisscholen waar- 
door kinderen ook na schooltijd kunnen gymmen.  
Zij ziet daarnaast heil in een beloning van successen: 
niet van de patiënt die twintig kilo afvalt, maar van 
diens effectieve diëtist. ‘Wij gaan zorgverleners belonen 
voor outcome in kwaliteit van leven: een diabetes-
patiënt die zijn voet behoudt en goed blijft zien, 
bijvoorbeeld.’ 
Mensen helpen en verleiden om gezonder te leven, daar 
is niemand op tegen. Verkerk wijst op een experiment  
in de Zweedse metro waar een trap naar de uitgang 
werd omgetoverd in een ‘piano’: de treden werden wit 
of zwart geverfd en er kwam geluid uit als iemand  
erop stapte. Daardoor nam 65 procent meer mensen 
dan voorheen de trap in plaats van de roltrap. 
Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland, zegt 
vanuit de zaal dat het meer zin heeft om preventie-
maatregelen voor de hele bevolking te nemen. ‘In de 
negentiende eeuw heeft men waterleidingen aangelegd 
in plaats van te stimuleren dat mensen hun drinkwater 
zouden koken. Nu is het ook heel simpel: het zout in 
onze voeding moet omlaag.’ Prast vindt het jammer  
dat minister Schippers het aantal tabaksverkooppunten 
niet wil beperken. ‘Waarom is tabak 24 uur per dag te 
koop? Omdat een sigarettenautomaat inspeelt op 
impulsen van mensen die eigenlijk hadden willen  
stoppen. Door een verbod zou de overheid mensen  
helpen de keuzes te maken die ze eigenlijk willen 
maken.”  

Op 16 mei en 15 juni vinden de laatste twee discussieavonden  

in de debatreeks Van wieg tot graf plaats in de Rode Hoed. 

Zie www.rodehoed.nl.
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Contact op afstand 
met couveusekind
Het contact tussen ouder en couveusekind is beperkt. Dat maakt het moeilijker om een goede band 
te vormen. De ZonMw Studentenparel 2011 gaat naar een technisch ontwerp dat contact op afstand 
tussen ouder en couveusekind mogelijk maakt.

‘Couveusekinderen ervaren bijzonder veel stress’, 
zegt prijswinnaar Misha Croes. ‘Wanneer de moeder 
of de vader bij het kind is en het kind aanraakt,  
worden de hartslag en de ademhaling veel stabieler. 
Die vermindering van stress is goed voor de groei  
en de hersenontwikkeling.’ Als de ouders in het  
ziekenhuis zijn, kunnen zij het kind troosten en 
geruststellen door een soort cocon van hun handen 
te maken en het kind daartussen te houden. Ook is 
het heel comfortabel voor kind en ouder, wanneer 
het kind op de naakte borst van een ouder ligt. 
Ondanks deze mogelijkheden is het contact beperkt 
in vergelijking met kinderen die thuis bij hun ouders 
zijn. Intussen is de stress voor de ouders natuurlijk 
ook groot. Zij hebben vaak het gevoel dat ze afstand 
hebben moeten doen van hun kind en zijn gespan-
nen en onzeker over de toekomst. Soms duurt deze 
situatie wel twee maanden lang. Jaarlijks worden  
in Nederland ongeveer 1600 kinderen te vroeg  
geboren.

Techniek
Croes onderzocht in het kader van zijn Masters 
Industrial Design aan de Technische Universiteit 
Eindhoven hoe de techniek ouders kan helpen  
om beter contact te houden met hun couveusekind, 
ook als zij niet in het ziekenhuis zijn. Het systeem 
dat hij ontwierp, stelt hen zelfs in staat om actief 

een deel van de zorg op zich te nemen. Daarbij 
maakte hij gebruik van de webcam, die het kind  
24 uur per etmaal observeert. De vier kwarten van 
het beeld van die webcam tonen elk een armpje of 
een beentje.
De ouders krijgen een groot ‘medaillon’, dat zij aan 
een ketting om de hals op de borst dragen. Op de 
plek dus, waar zij ook in het ziekenhuis het kind  
leggen om huidcontact te hebben. In het medaillon 
zit een elektromotor, die de flexibele omhulling op 
twee plekken met wisselende kracht naar buiten 
kan duwen. Die bewegingen van het medaillon  
worden aangestuurd door de boven- en onderkant 
van het beeld op de webcam. De ouder voelt zo of 
de armen of de benen van het kind bewegen, en  
hoe hard het kind beweegt en kan zelf patronen  
in die bewegingen ontdekken.
De ouders merken via het medaillon duidelijk  
wanneer het kind onrustig is. Dan kunnen ze zelf 
actie ondernemen. Via het medaillon kunnen ze  
op afstand het matrasje (de snuggle) van het kind 
activeren. Die vormt dan een cocon, ongeveer op de 
manier waarop de ouders dat in het ziekenhuis met 
hun handen kunnen doen. Via het medaillon merken 
ze of het kind rustiger wordt. Zo kan het systeem 
van Croes een grote bijdrage leveren aan het contact 
tussen ouders en couveusekinderen, vond ook een 
focusgroep van ouders van couveusekinderen.

Door Adri Bolt
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Door de fysieke en psychische problemen van kwetsbare oude-
ren beter te beoordelen, kan veel leed worden voorkomen en 
kunnen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s worden bespaard. 
Nu vinden medische onderzoeken of operaties plaats die over-
bodig of zelfs ongewenst zijn. Met het opstellen van heldere 
kwaliteitscriteria moet het mogelijk worden om vooraf betere 
keuzes te maken. Dat stelt prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoog-
leraar geriatrie aan het UMC St Radboud en betrokken bij het 
project Zorg- en Welzijnsstandaard van netwerk Zorg voor 
Ouderen en Welzijn Netwerk Nijmegen (ZOWEL NN). ‘Kwetsbare 
ouderen hebben een grote kans op complicaties bij bijvoorbeeld 
operaties’, legt Olde Rikkert uit. ‘Zorgprofessionals handelen  
nu volgens de richtlijnen van een specifiek fysiek probleem – 
bijvoorbeeld hartfalen – terwijl er vaak veel meer met de oude-
re aan de hand is. Variërend van angst, en vergeetachtigheid tot 
diabetes of mobiliteitsstoornissen. Een ingreep kan dan heel 
verkeerd uitpakken. We werken nu aan heldere kwaliteits- 
criteria die helpen bij het maken van de juiste afweging. 

Zo bespaar je ouderen veel onnodige ellende en maak je geen 
overbodige kosten.’
De ‘onnodige ellende’ is moeilijk in maat en getal uit te druk-
ken, maar de Nijmegse onderzoekers hebben wel berekend  
dat op de zorg aan de 4.000 kwetsbare ouderen in de regio 
Nijmegen alleen al anderhalf tot twee miljoen kan worden 
bespaard. Deze besparing komt tot stand door een afname  
van het aantal verpleeghuis- en ziekenhuisopnames en het  
medicatiegebruik en doordat minder ouderen delier krijgen. 
Aangezien Nederland 700.000 kwetsbare ouderen kent, kan  
de besparing jaarlijks tientallen miljoenen bedragen. ‘De be-
sparing is nu nog een aanname aan de hand van onze er- 
varingen van de afgelopen jaren en de bestaande literatuur.  
Volgend jaar weten we meer en bij bewezen succes kan  
iedereen gebruik maken van de uitkomsten.’

Meer informatie: www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

Criteria voor ‘kwetsbaarheid’ besparen miljoenen

Hoe gaat het verder?
Inmiddels werkt Croes in een promotieonderzoek  
bij de TU Eindhoven verder aan dit ontwerp. ‘Ik ga 
het hele ontwerp opnieuw bekijken. Mogelijk ga ik 
het medaillon zodanig aanpassen dat er niet twee, 
maar vier punten kunnen bewegen. Zo kan de ouder 
elke armpje en beentje apart voelen. Ook komt er 
mogelijk een schermpje in het medaillon, met het 

beeld van de webcam.’ De snuggle wordt ook onder 
de loep genomen. Want het kind moet niet alleen 
gerustgesteld worden. Het kind moet ook ervaren 
dat dat door de ouder – met name door de moeder – 
zelf gedaan wordt. Dus haar stem, hartslag, geur  
en aanraking zouden aanwezig moeten zijn. Croes 
bekijkt verder in hoeverre dit mogelijk is. Croes: 
‘Helaas heb daar ik tijdens mijn scriptieonderzoek 
maar weinig tijd aan kunnen besteden. Die aspecten 
bestrijken ook een heel breed terrein. Daarom  
ben ik blij dat ik, dankzij de Studentenparel, nu  
ook financieel wat te bieden heb aan andere onder- 
zoekers.’  

De ZonMw Studentenparel is toegekend aan het  
project dat de scriptieprijs Innovaties in de zorg van 
FWG heeft gewonnen. De jury prees niet alleen de 
kwaliteit van het onderzoek ‘FamilyArizing – 
Designing connectedness between parents and their 
premature newly born’, maar vond ook dat de scriptie 
van Croes ‘leest als een thriller’. ZonMw geeft dit veel-
zijdige en innovatieve onderzoek graag nog een zetje 
in de goede richting. Aan de Studentenparel is een 
geldprijs van 25.000 euro verbonden. Daarmee kun-
nen student en projectleider een implementatieplan 
opstellen en uitvoeren. Meer informatie over de scrip-
tieprijs op www.innovatiesindezorg.nl, meer over de 
Studentenparel op www.zonmw.nl.

Foto: FWG 
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‘Uit de evaluatie spreekt een enorme waardering 
voor wat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Dat  
is natuurlijk goed om te horen voor iedereen die  
daaraan heeft bijgedragen’, zegt ZonMw-
bestuursvoorzitter prof. dr. Pauline Meurs. De 
evaluatie werd uitgevoerd door een onafhankelijke 
evaluatiecommissie onder voorzitterschap van  
voormalig CDA-senator drs. Hans Klein Breteler, op 
grond van een evaluatierapport van Research voor 
Beleid. De conclusies van de evaluatie werden over-
genomen door minister Schippers van VWS en  
het bestuur van NWO. In een brief aan de Eerste en 
Tweede Kamer schrijft de minister: ‘De uitkomsten 
van de evaluatie laten zien dat ZonMw op een 
goede wijze functioneert; de werkwijze draagt  
bij aan de verbetering van zorg en preventie in 
Nederland. Mede namens NWO complimenteer  
ik ZonMw met deze goede resultaten.’ Uit de  

gezamenlijke felicitatie wordt ook duidelijk dat de 
twee grootste opdrachtgevers van ZonMw samen 
optrekken. Dat gegeven, dat ook in de evaluatie  
naar voren kwam, is goed voor de eenheid van de 
organisatie. ZonMw is immers in 2001 ontstaan uit 
het door VWS gefinancierde ZON (ZorgOnderzoek 
Nederland) en het gebied medische wetenschappen 
(MW) van NWO. Hoe beter die opdrachtgevers het 
met elkaar kunnen vinden, des te gemakkelijker  
is het voor ZonMw om als één geheel te opereren.

Evenwicht
In de afgelopen jaren is het budget van ZonMw  
toegenomen van 98 miljoen euro in 2005 naar  
ruim 210 miljoen in 2010. In diezelfde periode is  
het percentage van het budget dat opgaat aan 
exploitatiekosten bijna gehalveerd, van ruim  
13 procent naar 6,6 procent.

Volgens de evaluatie levert ZonMw een 
belangrijke bijdrage aan de vooruitgang in het 
professionele handelen in de gezondheidszorg.  

Foto: Istockphoto

ZonMw is doeltreffend en doelmatig 

en de middelen zijn redelijk verdeeld 

over de verschillende taakgebieden. 

Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden 

voor verbetering: meer flexibiliteit, 

vlottere afhandeling en meer  

effectstudies. Werken met grotere 

programma’s zou hieraan kunnen  

bijdragen.

Grotere programma’s  verhogen rendement
Onafhankelijke evaluatiecommissie positief over ZonMw

Door Pieter van Megchelen
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Grotere programma’s  verhogen rendement

De onderzoekers die ZonMw tegen het licht hielden, 
hebben ook gekeken naar de balans tussen de ver-
schillende taakgebieden van ZonMw in de kennis-
keten, het spectrum van fundamenteel onderzoek 
tot implementatie. Daaruit blijkt dat de sterkste 
groei gerealiseerd is aan de rechterkant van de  
kennisketen, bij toegepast onderzoek (ruim verdub-
beld), ontwikkeling (bijna vijf keer zoveel budget) en 
implementatie (ruim verdubbeld). Het relatieve aan-
deel van fundamenteel onderzoek is daardoor terug-
gelopen van 19,5 procent naar 14 procent. Absoluut 
is het budget voor fundamenteel onderzoek echter 
gegroeid: van 19,1 miljoen naar 29,4 miljoen euro. 
Meurs: ‘Gelukkig is ook het fundamentele onderzoek 
in de afgelopen jaren gegroeid. Dat is echt een punt 
van aandacht, dat de verdeling over de kennisketen 
in evenwicht blijft. We moeten blijven kijken hoe we 
het honoreringspercentage voor het fundamenteel 
onderzoek kunnen verhogen; telkens weer blijkt dat 
veel goede projecten toch niet gehonoreerd kunnen 
worden.’ 
Een zorgenkind is het strategische en translationele 
onderzoek. Het budget hiervoor is in de afgelopen 
vijf jaar globaal gedaald, terwijl translationeel 
onderzoek een essentiële stap is van fundamenteel 
onderzoek naar de toepassing in de praktijk.  
De ZonMw programma’s voor translationeel onder-
zoek worden echter vrijwel geheel gefinancierd van-
uit de eigen middelen. 

Flexibeler 
Naast alle lof voor ZonMw leverde de evaluatie ook 
enkele kritiekpunten op. Zo blijkt er soms sprake te 
zijn van te lange ‘doorlooptijden’ in de verschillende 
trajecten tussen de opdracht aan ZonMw en het 
moment waarop projecten daadwerkelijk van start 
gaan. Er blijken soms op verschillende punten ver-
tragingen te ontstaan, zowel bij ZonMw als daarbui-
ten. Meurs: ‘Wij moeten ernaar blijven streven om 
vertragingen te vermijden. Op dat punt hebben wij 
een inspanningsverplichting’. 
Dat geldt ook voor het beeld bij sommigen dat 
ZonMw een bureaucratische organisatie zou zijn. 
‘Dat kun je nooit helemaal wegnemen’, zegt de 
bestuursvoorzitter. ‘Wij moeten nu eenmaal de pro-
cedures bewaken. Maar het is wel belangrijk dat we 
meer ruimte krijgen om flexibeler te werken. Dat is 
ten dele aan onze opdrachtgevers, maar het is ook 

een opdracht aan onze secretarissen en commissie-
leden om zo creatief mogelijk om te gaan met de 
bestaande kaders.’ 
Meer vrije ruimte kan volgens de evaluatie gecre-
eerd worden door grotere programma’s in te stellen 
met een langere looptijd. De minister is het eens 
met deze aanbeveling, die het ook mogelijk moet 
maken om soms de effecten van een programma  
te meten. Zij schrijft: ‘ De afgelopen periode is van-
uit VWS de beweging naar meer grotere program-
ma’s in gang gezet (…). De komende periode zal ik  
er op toezien dat waar relevant (vooral) in deze 
grote programma’s meer vrije ruimte komt en aan-
dacht komt voor het meten van impact op de lange 
termijn.’ Overigens betekent het pleidooi voor grote 
programma’s niet dat de kleine zullen verdwijnen. 
Meurs: ‘Een klein programma kan soms heel belang-
rijk zijn, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van het 
beleid. Neem een ZonMw programma als Evaluatie 
Regelgeving, dat heeft met een relatief klein budget 
een grote impact op de kwaliteit van het beleid.’

Implementatie 
‘ZonMw heeft op het gebied van implementatie de 
afgelopen periode een grotere rol gekregen’, schrijft 
de minister. Deze rol is in lijn met de conclusies van 
de vorige evaluatie, maar roept ook weerstanden op. 
Het evaluatierapport stelt dat er discussie is over  
de vraag, ‘hoe ver de rol van ZonMw moet gaan bij 

de toepassing van kennis (implementatie)’.  
Iedereen is het erover eens dat ZonMw een rol  
heeft in de ontwikkeling van kennis op het 
gebied van implementatie. De minister noemt 
daarnaast expliciet een ‘stimuleringsfunctie’. 
Blijft de vraag over, of ZonMw ook een taak  
heeft bij de implementatie zelf. Het evaluatie-
rapport stelt min of meer van niet, de evaluatie-
commissie ‘acht het implementeren zelf het 
primaire werkterrein van andere organisaties’. 
Meurs: ‘Ik geloof niet in een strikte taakafbake-
ning. We werken uitstekend samen met diverse 
organisaties op het gebied van implementatie  
en hopen dat ook in de toekomst te blijven  
doen. We moeten ons niet bezighouden met  
het afbakenen van grenzen, maar met de vraag  
wat passend is, wat de beste kans op resultaten 
biedt’.  
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Jannes van Everdingen, Adam Cohen

Wij schreven er al eerder over (Van klink naar klink Mediator 2010 
20 (6); 14; Wetenschap om van de huilen, Mediator 2011; 22 (1): 14), 
en misschien wel juist daarom schrijven wij er weer over, want 
de nieuwe feiten nopen tot een nieuwe stellingname. Terwijl 
het mazelenvaccin is gerehabiliteerd, is het griepvaccin weer in 
opspraak geraakt. 
Bij mazelen begon de antivaccinatiecampagne 12 jaar geleden 
met het artikel van dr. Andrew Wakefield en collega’s in de 
Lancet. Zij claimden een mogelijk verband tussen het mazelen-
vaccin en autisme bij twaalf autistische kinderen tussen de drie 
en tien jaar. De publicatie leidde tot grote ongerustheid bij de 
ouders, vooral in Groot Brittannië, mede omdat de echtgenote 
van Tony Blair in alle toonaarden zweeg over de vaccinatiegraad 
van haar jongste zoontje. Waar eerst 95% van de Engelse kinde-
ren was ingeënt, daalde dat al snel tot <80%. Het gevolg was een 
onrustbarende stijging van het aantal gevallen van mazelen.  
En dat terwijl het oorspronkelijk artikel van Wakefield - maar dat 
bleek achteraf - op arglistige feiten was gebaseerd. 
Terwijl het mazelenvaccin weer vat krijgt in de wereld van de 
weigeraars, verliest het griepvaccin zijn greep op de populatie 
welwillenden. Niet zo zeer omdat opiniepeiler Maurice de Hond 
bekend maakte dat mensen die gevaccineerd zijn even vaak griep 
krijgen als mensen die het vaccin niet hebben gekregen, maar 
vooral omdat er weer bijwerkingen zijn beschreven die nooit  
eerder zo duidelijk aan de griepvaccinatie waren toegeschreven. 
Het gaat om narcolepsie, een zeldzame aandoening waarbij 
mensen last hebben van extreme slaperigheid. Ook wanneer 
zij voldoende nachtrust hebben gekregen, kunnen zij overdag 
zomaar in slaap vallen. Het gaat vaak gepaard met neurologische 
stoornissen, zoals kataplexie, slaapparalyse en hypnagoge halluci-
naties. De oorzaak van narcolepsie is onbekend, maar in het  
algemeen wordt aangenomen dat het kan worden uitgelokt  
door een combinatie van erfelijke factoren en omgevingsfactoren, 
inclusief infecties, voedingsstoffen en hormonale veranderingen. 
Narcolepsie stond al langer in het rijtje van mogelijke bijwer-
kingen. Pandemrix, het griepvaccin waar het in dit geval om gaat, 
is sinds september 2009 gebruikt tegen H1N1 influenza bij meer 
dan 30 miljoen Europeanen. Het verband met het vaccin werd in 
augustus 2010 voor het eerst gelegd, maar er zijn nu cijfers naar 
buiten gekomen die wijzen op een sterkere causaliteit dan men 
in eerste instantie dacht. Zowel in Zweden als in Finland zouden 
ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 4 tot 19 jaar de verschijn-
selen zijn gaan vertonen, vlak nadat ze tegen de griep waren 
ingeënt. In Finland becijferde men dat de kans op narcolepsie  
na vaccinatie met een factor 9 was verhoogd. 
Zolang de pathogenese van een aandoening onduidelijk is en  
vaccinaties allerlei soorten bijwerkingen geven is het heel moei-
lijk om een oorzakelijke verband te leggen door middel van zelf-

rapportages, zoals dat nu veelal gebeurt. De gegevens die men 
hierbij verkrijgt, hebben maar een beperkte waarde en zijn te 
vergelijken met ziekteclustermeldingen. Natuurlijk is het wel  
zo dat als het om een zeer zeldzame ernstige bijwerking gaat, 
hier toch veel belang aan kan worden gehecht. En narcolepsie  
is zo’n zeldzame aandoening, maar hoe betrouwbaar is de diag-
nose, hoe zeker weet je dat de aandoening even vaak gerappor-
teerd wordt bij mensen die niet gevaccineerd waren? 
Opvallend is, dat tot nu toe geen verband is gelegd met narco-
lepsie in 36 andere Europese landen die met Pandemrix hebben 
gevaccineerd. Veelzeggend in dit verband is ook de uitspraak van 
De Telegraaf die viroloog Ab Osterhaus citeerde. Hij had navraag 
gedaan bij een aantal kinderartsen en uit de mail- en belronde 
was niets verontrustends voortgekomen. Maar waarom niet de 
daarvoor aangewezen organisaties geraadpleegd, het RIVM en 
Lareb? Beide organisaties waren sinds september 2010 op de 
hoogte van twee gevallen van narcolepsie na een griepvaccinatie. 
Dus misschien heeft men in Europa nog niet zo goed gezocht.  
Zo stapelt zich onzekerheid op onzekerheid.
Eigenlijk is maar één soort onderzoek dat in dit geval een over-
tuigend antwoord geeft: een vergelijkend onderzoek tussen 
mensen die in gecontroleerde omstandigheden wel en niet 
gevaccineerd zijn. Maar zo gaat het niet in de praktijk. Die gecon-
troleerde omstandigheden zijn niet te verwezenlijken. Wat nog 
het meest in de buurt komt van een dergelijke trial is ziekte-
clusteronderzoek in de vorm van een patiëntcontrole-onderzoek. 
Maar het blijft modderen. Want wat er ook uitkomt, of zo’n 
onderzoek negatief dan wel positief uitpakt, er zal voor voor-en 
tegenstanders altijd voldoende reden zijn om hun mening te 
behouden.
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Depressieve symptomen hebben voor ouderen nadelige gevolgen voor hun zelfredzaamheid en 
kwaliteit van leven. Hoewel een effectieve behandeling beschikbaar is, worden depressieve  
symptomen bij veel ouderen niet bijtijds herkend en dus niet behandeld. Om hier een oplossing 
voor te zoeken, hebben onderzoekers uit het Leids Universitair Medisch Centrum gekeken naar de 
effecten van screening op depressieve symptomen en aansluitende ‘stepped care’ behandeling bij 
75-plussers in de huisartspraktijk. In dit onderzoek, waarin huisartspraktijken met en zonder deze 
benadering werden vergeleken, bestond de stepped care behandeling uit de volgende stappen: 
begeleiding door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vervolgens deelname aan de cursus 
“In de put, uit de put: leer zelf somberheid overwinnen” en zo nodig terugverwijzing naar de  
huisarts, voor overleg over aanvullende (medicamenteuze) behandeling. Uit het onderzoek bleek 
dat de bestudeerde combinatie van screening en stepped care behandeling geen meerwaarde 
had ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Er werd geen verbetering van depressieve symptomen 
aangetoond en evenmin een besparing in de zorgkosten. 

Programma:
Doelmatigheidsonderzoek 

Projectleider:
prof. dr. J. Gussekloo

Projectnr: 945-07-502

Depressie bij ouderen: screening en  
‘stepped care’ heeft geen meerwaarde

Bij patiënten met acute alvleesklierontsteking (pancreatitis) kunnen delen van de alvleesklier  
en omliggend weefsel worden verteerd en afsterven. Bij ongeveer 30% van deze patiënten treedt 
vervolgens een bacteriële infectie op van het afgestorven weefsel. Men spreekt dan van een  
geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis. Dit gaat gepaard met meer dan een verdubbeling van 
de sterftekans. De gebruikelijke behandeling betreft een buikoperatie, waarbij al het geïnfecteer-
de dode weefsel wordt verwijderd. Deze ingreep gaat gepaard met veel complicaties en hoge 
sterfte. Op grond hiervan hebben de onderzoekers van de Pancreatitis Werkgroep Nederland 
onderzoek gedaan naar een alternatieve en minder belastende behandeling, ‘de step-up 
approach’. Bij de step-up approach werd gestart met het plaatsen van een drain door de huid  
om het geïnfecteerde vocht weg te laten lopen. Als dit niet tot verbetering leidde, werd vervol-
gens een operatie verricht om het geïnfecteerde weefsel alsnog te verwijderen. Uit het onderzoek 
bleek dat door de step-up approach bij meer dan een derde van de patiënten een buikoperatie 
kon worden voorkomen. De drain bleek bovendien goedkoper te zijn dan opereren. Ook trad  
minder vaak nieuw orgaanfalen op bij patiënten die behandeld werden via de step-up approach. 

Programma:
Doelmatigheidsonderzoek 
 
Projectleider:
Prof. dr. H.G. Gooszen

Projectnr: 945-06-910

‘Step up approach’ beste benadering bij  
geïnfecteerde ontsteking alvleesklier

Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumcarcinoom) is een van de meest voorkomende 
vormen van kanker bij vrouwen in de westerse wereld. De diagnose wordt meestal gesteld tussen 
het 55e en 65e levensjaar. Overgewicht is een risicofactor. De ziekte wordt meestal in een vroeg 
stadium ontdekt. De standaardbehandeling bestaat uit het operatief verwijderen van baar- 
moeder, eierstokken en eileiders (‘totale hysterectomie’). Dit gebeurt van oudsher via een buik-
operatie maar kan tegenwoordig ook via een kijkbuis, een laparoscoop. Onderzoekers uit het 
Universitair Medisch Centrum Groningen vergeleken de veiligheid van beide behandelings- 
technieken in een multicenter gerandomiseerde studie. Als voorwaarde voor deelname aan de 
studie gold dat de operateurs aantoonbaar vaardig moesten zijn met de nieuwe techniek.
De veiligheid bleek voor beide procedures vergelijkbaar; er was geen verschil in het percentage 
patiënten met ernstige complicaties. De kijkbuisoperatie resulteerde in een kortere opnameduur 
in het ziekenhuis. Patiënten hadden na de laparoscopische ingreep minder pijn en konden sneller 
hun dagelijkse werkzaamheden hervatten. Uit de economische evaluatie bleek dat de kijkbuis-
operatie ook kosteneffectiever is, behalve bij patiënten met ernstig overgewicht. In de laatste 
groep moet vaker worden overgeschakeld naar een buikoperatie, hetgeen de kosten opschroeft. 
Volgens deze studie is de aanbevolen standaardprocedure voor patiënten met baarmoederkanker 
een kijkbuisoperatie (totale laparoscopische hysterectomie), mits uitgevoerd door bewezen  
vaardige operateurs. De resultaten uit deze studie hebben al geleid tot diverse publicaties,  
onder meer in Lancet Oncology. Coördinator Claudia Bijen promoveerde op de resultaten van  
dit onderzoek. 

Programma:
Doelmatigheidsonderzoek 
 
Projectleider:
Prof. dr. M.J.E. Mourits

Projectnr: 945-07-101

Kijkbuisoperatie kosteneffectiever bij behandeling 
baarmoederkanker
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Met belangstelling heb ik de special van Mediator Diversiteit en 
participatie doorgenomen. Tot mijn vreugde wordt her en der  
benadrukt dat migranten vooral niet als vertegenwoordigers van 
een culturele groep moeten worden beschouwd: iedere patiënt  
dient op eigen merites in zijn of haar eigen omgeving te worden 
gezien. Maar tot mijn grote schrik en spijt is er nauwelijks aan-
dacht besteed aan de communicatie met al die buitenlanders. 
Alleen in Veronique Huijbregts’ artikel over terminale zorg aan 
Turkse en Marokkaanse patiënten staat bijna tussen neus en  
lippen door dat ‘de aanwezigheid van een tolk, vaak een familie-
lid, de besluitvorming (soms) compliceert’. 
Wanneer ik met zorgverleners praat over de zorg aan allochtonen, 
is eigenlijk altijd het eerste probleem dat zij noemen: de taal- 
barrière. Weinig zorgverleners zijn op de hoogte van het bestaan 
van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). Het ministerie 
van VWS heeft daarmee een contract afgesloten op basis waar-
van zorgverleners zonder kosten gebruik kunnen maken van pro-
fessionele tolkdiensten. Nog minder zorgverleners hebben zich 
verdiept in hoe een gesprek met een tolk dan wel het beste kan 
worden gevoerd.  
Dit is erg jammer en maakt mijn inziens veel inspanningen op 
het gebied van interculturalisatie tot een farce. Is ervoor zorgen 
dat je de patiënt kunt verstaan, niet de eerste stap in het proces? 
Het voorbeeld in Huijbregts’ artikel van een familielid dat 
optreedt als ‘tolk’ en daarmee de communicatie met de patiënt 
blokkeert is schrijnend. In – tot nu toe helaas ongepubliceerd – 
afstudeeronderzoek van verpleegwetenschapper Luuk Preijde, 
komt een dergelijke situatie naar voren. Het is een klein onder-
zoek op een afdeling interne geneeskunde in een van de grote 

steden. De verpleging heeft de indruk dat de nauwelijks 
Nederlands sprekende terminale kankerpatiënte genoeg heeft 
van het leven en geen verdere behandeling wenst. De kinderen 
echter willen dat alle mogelijkheden voor levensverlenging wor-
den ingezet en zij ‘tolken’ voor hun zieke moeder. Dit ‘tolken’ 
houdt niet in dat ze getrouw de woorden van hun moeder en  
van de verpleging vertalen, maar dat ze het woord doen voor hun 
moeder en de informatie van de verpleging samenvatten. De  
verpleging voelt zich ongemakkelijk, maar niemand komt op het 
idee een professionele tolk in te schakelen om in alle rust en zon-
der de kinderen eens goed met de patiënt te praten, haar voor  
te lichten en ruimte te geven haar eigen besluit te nemen. Hoe  
de behandelende artsen hier met de voorwaarde van informed 
consent omgaan, is mij een raadsel. 
De rechten van de patiënt worden grof geschaad. De communi-
catie gaat geheel over haar hoofd heen. Onderzoekster Fuusje de 
Graaff zegt in de special: ‘Je eerste vraag moet er altijd op gericht 
zijn te achterhalen wat deze individuele zieke weet en precies wil 
weten’. Dat lijkt me heel juist. En als het nodig is, schakel je daar 
dus een tolk bij in – maar helaas wordt dat er nergens bij gezegd. 
 
Dr. Hanneke Bot
Tolkopleider, gepromoveerd op onderzoek naar communicatie  
via een tolk in de ggz 

Net verschenen: Ludwien Meeuwesen, Hans Harmsen, Aziza Sbiti (red.),  
Als je niet begrijpt wat ik bedoel. Tolken in de gezondheidszorg. Mikado,  
info@mikadonet.nl.

Ingezonden
brief Tolk onderbelicht in special Diversiteit

Evidence Based Practice MSc/Drs

START 10E ACADEMISCH JAAR SEPTEMBER 2011

Tweejarige universitaire deeltijd masteropleiding tot klinisch 
epidemioloog (medisch wetenschappelijk onderzoeker) voor 
medici, paramedici, verpleegkundigen en verloskundigen

Bridging healthcare and science
■   een eersteklas carrièrestap als startpunt naar een hoog 

wetenschappelijk niveau
■   modern en actueel onderwijs met een multidisciplinaire 

benadering
■  (inter)nationaal gerespecteerd en NVAO-geaccrediteerd
■  locatie Faculteit der Geneeskunde - AMC

Voor contact, voorlichtingsdata, informatie en aanmelding:
www.amc.nl/masterebp

Rectificatie special 

Op pagina 5 van de Mediatorspecial ‘Diversiteit en participa-
tie in zorg en onderzoek’ (special bij nr 1 van 2011) staat abu-
sievelijk vermeld dat Cees Smit voorzitter is van de Stichting 
Kwadraad. Dit is hij wel geweest, maar de betreffende stich-
ting voor ervaringskundige inbreng en kwaliteitstoetsing in 
de GGZ is helaas in het voorjaar van 2010 opgeheven.
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Hersenstichting 
Nederland

De Hersenstichting Nederland helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen, en wil ervoor zorgen dat 
patiënten een zo volwaardig mogelijk leven leiden. 

Nadere informatie over de Hersenstichting Nederland is te vinden op www.hersenstichting.nl

De Hersenstichting Nederland roept op tot het indienen van:

onderzoeksvoorstellen voor Fellowships

De Hersenstichting Nederland stelt een aantal persoonsgebonden subsidies beschikbaar 
voor wetenschappelijk onderzoek. Zij roept daartoe kandidaten op voor een Hersen-
stichting-fellowship, voor de onderzoeksgebieden

• Beroerte, thema ‘onderzoek naar mechanismen met betrekking tot bevordering van 
 neurobiologisch herstel’
• Depressie

Vooraanmeldingen kunnen worden ingediend tussen 25 mei en 6 september 2011

voorwaarden

• Er worden per onderzoeksgebied maximaal twee 

subsidies beschikbaar gesteld. Vooraanmeldingen 

moeten binnen het betreffende onderzoeksprogramma 

passen. Deze programma’s zijn op de website (www.

hersenstichting.nl) in te zien. Voor het onderzoeks-

programma Beroerte geldt elk jaar een ander thema. 

In de huidige ronde moeten vooraanmeldingen 

 betrekking hebben op thema 1: ‘onderzoek naar 

mechanismen met betrekking tot bevordering van 

neurobiologisch herstel’

• Een fellowshipsubsidie bestaat uit maximaal 

 € 150.000 en bevat in principe de salariskosten van 

 de fellow. Het is mogelijk om van de subsidie onder-

steunend personeel of aanvullend wetenschappelijk 

personeel te bekostigen. De fellow moet zelf ten 

minste 2 dagen op het onderzoek werkzaam zijn.

• De doelgroep bestaat uit gepromoveerde onderzoekers, 

die een vernieuwend onderzoek willen uitvoeren op 

bovengenoemde onderzoeksgebieden. De onderzoeker 

mag niet langer dan acht jaar geleden gepromoveerd 

zijn. 

• Bij de selectie van de Hersenstichting-fellow zijn de 

beoordelingscriteria onder meer gericht op

 -  het voorgestelde onderzoek 

 - het belang van het voorgestelde onderzoek voor  

 het onderzoeksprogramma 

 - de onderzoekservaring en het Curriculum Vitae

 - de inbedding van het onderzoek en samen-

  werkingsverbanden.

procedure

• Vooraanmeldingen kunnen ingediend worden via 

 de website. Hier vindt u ook meer informatie over 

de procedures en subsidievoorwaarden. Als bijlagen 

worden twee aanbevelingsbrieven gevraagd. 

• De Wetenschappelijke Adviesraad zal uit de vooraan-

meldingen een aantal kandidaten selecteren. Deze 

worden uitgenodigd een uitgebreid voorstel in te 

 dienen en een presentatie te geven. Na beoordeling 

van deze voorstellen zal de Hersenstichting Nederland 

de subsidie toekennen.

Inlichtingen

mw. E. Rasens; erasens@hersenstichting.nl.



GEZOCHT: 
KRITISCHE
  MASSA.

Hoe tillen we het nieronderzoek in Nederland naar een hoger plan? Door de krachten te bundelen. 

Door met verschillende onderzoeksgroepen, elk vanuit de eigen expertise, te werken aan een 

onderzoeksvraag. De Nierstichting wil deze kritische massa bereiken met het Nierstichting 

Consortia Programma.

NIERSTICHTING CONSORTIA PROGRAMMA
Met dit programma ondersteunt de Nierstichting consortia van nefrologische research teams. 

Deze consortia zullen fundamenteel en klinisch onderzoek met elkaar verbinden. En – voor 

nierpatiënten het allerbelangrijkste – de resultaten nog beter naar de praktijk vertalen.  

CALL FOR PROPOSALS
In 2012 stelt de Nierstichting 3 miljoen euro beschikbaar voor het instellen van twee Consortia.

De ronde begint met het indienen van vooraanvragen in 2011. Hieruit zal de International

Scientifi c Advisory Board een selectie maken voor volledige aanvragen. Deelname van buitenlandse

en niet-nefrologische groepen is onder voorwaarden toegestaan.

Deadline vooraanvragen: 1 november 2011. Kijk voor meer informatie, subsidievoorwaarden en

het aanvraagformulier op www.nierstichting.nl/consortia of neem contact op met Marijke Mast,

035 697 80 11, marijkemast@nierstichting.nl
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Nadere informatie over de Hersenstichting Nederland is te vinden op www.hersenstichting.nl

De Hersenstichting Nederland roept op tot het indienen van:

Onderzoeksvoorstellen voor Kleine subsidies
In verband met twee bestemmingsgiften is er binnen deze ronde tevens een speciale 
oproep voor:
• Onderzoeksvoorstellen op het onderwerp dystonie en/of essentiële tremor
• Onderzoeksvoorstellen op het onderwerp schizofrenie

Kijk voor aanvullende voorwaarden voor deze bestemmingsgiften op: 

www.hersenstichting.nl/onderzoek/ werkwijze-en-subsidies/voorwaarden-call-bestemmingsgiften.html

voorwaarden

•	 De voorkeur gaat uit naar projecten die ingebed 

 zijn in een groter onderzoeksprogramma. Omdat de 

beschikbare middelen bescheiden zijn, kan in principe 

slechts een gedeelte van een (lopend) project gesubsi-

dieerd worden. 

•	 Het aan te vragen bedrag is maximaal € 35.000.  Voor 

de bestemmingsgift schizofrenie geldt een ander 

bedrag.

• De aanvrager dient gepromoveerd te zijn.

•	 Een onderzoeker kan slechts één keer per ronde mee-

doen als aanvrager of medeaanvrager. 

 Aanvragen voor de aanschaf van apparatuur worden 

niet gehonoreerd.

Vooraanmelding

• Een vooraanmelding voor een subsidieaanvraag kan 

online, via www.hersenstichting.nl, worden inge-

diend op een standaardformulier. Hier vindt u ook 

meer informatie over de procedures en subsidievoor-

waarden.

Vooraanmeldingen kunnen worden ingediend tussen 

25 mei en 22 juni 2011.

procedure

• De Wetenschappelijke Adviesraad zal uit de vooraan-

meldingen een aantal kandidaten selecteren die een 

uitgebreid projectvoorstel in kunnen dienen.  Deze 

projectvoorstellen worden door de Wetenschappelijke 

Adviesraad en door een externe expert beoordeeld. De 

onderzoeker krijgt de mogelijkheid te reageren op de 

commentaren van de beoordelaars.

• De honoreringsbesluiten betreffende de uitgewerkte 

projectvoorstellen kunnen februari 2012 worden 

verwacht.

Inlichtingen

mw. E. Rasens; erasens@hersenstichting.nl.

Hersenstichting 
Nederland

De Hersenstichting Nederland helpt hersenaandoeningen voorkomen en genezen, en wil ervoor zorgen dat 
patiënten een zo volwaardig mogelijk leven leiden. 



Oproep tot het indienen van projectideeën Tussen Weten en 
Doen II

Deadline 10 mei 2011, 15.00 uur

Achtergrond
Het programma Tussen Weten en Doen II heeft tot doel het  
bevorderen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzor-
gend handelen door het doen van onderzoek, het ontwikkelen  
en testen van vernieuwingen, en de implementatie en borging 
van verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk.
In dit programma worden geen losse onderzoeksprojecten ge-
honoreerd maar onderzoekslijnen. Een onderzoekslijn bestaat  
uit een aantal samenhangende projecten.

ZonMw roept bestaande samenwerkingsverbanden op tot het 
indienen van projectideeën voor onderzoekslijnen voor de eerste 
subsidieronde van het onderzoeksprogramma voor verpleging en 
verzorging Tussen Weten en Doen II. Het doel van deze ronde is 
het werven van 4 onderzoekslijnen.

Voor deze ronde kan worden ingediend op een (of beide)  
inhoudelijke thema’s: Beperkingen in functioneren (ADL) of  
zelfmanagement, omgaan met leefregels en therapietrouw. 

Criteria
Inhoudelijke en procedurele criteria waaraan een projectidee voor 
een onderzoekslijn moet voldoen, staan benoemd in de oproep-
tekst op de subsidiekalender van ZonMw.

Wie kan aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoeksgroepen 
die deel uitmaken van de onderzoeksinfrastructuur voor de  

verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. De onderzoeks-
groep dient deel uit te maken van een bestaand samenwerkings-
verband waarin in ieder geval een universiteit, een hogeschool  
en een of meer praktijkinstellingen zijn vertegenwoordigd.

Budget
Het beschikbare bedrag voor deze ronde is in totaal e 3.000.000. 
In dit programma worden geen losse onderzoeksprojecten ge-
honoreerd maar onderzoekslijnen. Het aan te vragen bedrag is  
e 750.000 (richtbedrag) per onderzoekslijn voor maximaal 5 jaar.

Procedure
De projectideeën voor een onderzoekslijn worden beoordeeld  
op relevantie voor het programma en op de inhoudelijke en pro-
cedurele criteria uit de oproep. De wetenschappelijke kwaliteit 
van de samenhangende projecten waaruit de onderzoekslijn is 
opgebouwd, wordt bij het projectidee globaal beoordeeld. 
Belangrijk is dat de structuur, organisatie en inbedding van 
onderzoekslijn bij de deelnemende partijen helder is uitgewerkt 
om zicht te krijgen op de potentie die de lijn heeft tot het  
versterken van de onderzoeksinfrastructuur. De sluitingsdatum 
voor het indienen van projectideeën is 10 mei 2011, 15.00 uur.

Meer informatie
De volledige oproep met de criteria voor indienen vindt u op  

www.zonmw.nl/subsidiekalender.  

Voor inhoudelijke informatie over het programma kunt u contact opnemen met het  

programmasecretariaat. Dit kan telefonisch op 070 349 51 32 en per e-mail op:  

tussenwetenendoen@zonmw.nl.

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTIDEEËN

Achtergrond
De hoofddoelstelling van het strategische onderzoeksprogramma 
Priority Medicines Zeldzame aandoeningen en Weesgenees-
middelen is het stimuleren van translationeel onderzoek op  
het gebied van zeldzame aandoeningen met als einddoel het  
ontwikkelen van therapieën.

In deze subidieronde gaat het om grote multidisciplinaire door-
braakprojecten, die het ontwikkelen van een therapie voor een 
zeldzame aandoening als einddoel hebben.
Naast de algemene beoordelingscriteria voor kwaliteit worden 
voor deze doorbraakprojecten ook de relevantiecriteria trans- 
lationeel karakter, kansrijkheid op het ontwikkelen van een the-
rapie, participatie van patiënten en van industrie, internationale 
positionering, record van de aanvragers en plan van aanpak rond 
interne communicatie in het project gehanteerd.

Wie kan aanvragen?
De subsidieaanvrager/bestuurlijk verantwoordelijke en de  
projectleider moeten in dienst zijn van een Nederlandse onder-
zoeksinstelling; het onderzoek moet tenminste gedeeltelijk aan 
(een) Nederlandse onderzoeksinstelling(en) worden uitgevoerd. 

Wat kan aangevraagd worden?
Voor dit onderzoek zijn subsidies beschikbaar met een omvang 
van maximaal 3 miljoen euro voor maximaal vijf jaar.

Wanneer kan aangevraagd worden?
De deadline voor het indienen van projectideeën is 30 juni 2011 
om 15.00 uur. Projectideeën dienen Engelstalig te zijn en kunnen 
uitsluitend electronisch worden ingediend via Projectnet.

Procedure
De programmacommissie Priority Medicines Zeldzame aan- 
doeningen en Weesgeneesmiddelen beoordeelt de projectideeën 
zonder tussenkomst van referenten. Het accent van deze  
beoordeling ligt op relevantie: projectideeën dienen te passen  
binnen de doelstellingen en criteria van het programma. 
Daarnaast wordt globaal getoetst op kwaliteit. 

Meer informatie
Voor meer informatie en specifieke voorwaarden wordt nadrukkelijk verwezen  

naar de programmatekst. Deze kunt u downloaden via de Zonmw website: 

www.zonmw.nl/pmrare. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

het programmasecretariaat: Lisette Feldbrugge-Remmerswaal, secretaresse 

l.remmerswaal@zonmw.nl, 070 349 52 11.

- MULTIDISCIPLINAIRE DOORBRAAKPROJECTEN - 

1e subsidieronde programma Priority Medicines Zeldzame aandoeningen en 
Weesgeneesmiddelen
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2e Subsidieronde Ethische & juridische aspecten van  
geneesmiddelenonderzoek bij kinderen en ouderen

Deadline: dinsdag 3 mei 2011, 15.00 uur

Hoofddoel van de nationale onderzoeksprogramma’s Priority 
Medicines voor Kinderen (PMK) en Priority Medicines voor 
Ouderen (PMO) is het stimuleren van onderzoek naar de werking 
van geregistreerde geneesmiddelen bij kinderen en ouderen,  
om zo een meer evidence based gebruik van geneesmiddelen  
bij deze groepen te realiseren. Binnen beide programma’s wordt 
afzonderlijk aandacht besteed aan ethische en juridische aspec-
ten van geneesmiddelenonderzoek. 

Het algemene doel van dit subprogramma is het stimuleren van 
toegepast ethisch en juridisch onderzoek, om zo de deelname van 
kinderen en ouderen aan geneesmiddelenonderzoek verder te 
optimaliseren.

In de aanvraag dient duidelijk te worden aangegeven wat het 
beoogde resultaat van het onderzoek is en wat de implementa-
tiemogelijkheden zijn. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar met 
een omvang van maximaal e 300.000 voor maximaal vier jaar. 

Projectideeën kunnen uitsluitend worden ingediend via 
ProjectNet, het elektronisch aanvraagsysteem van ZonMw.

Voor meer informatie bezoekt u de ZonMw subsidiekalender:  

www.zonmw.nl/subsidiekalender of kunt u contact opnemen met het  

programmasecretariaat van het Priority Medicines programma:  

zanoni@zonmw.nl, 070 349 52 76.

ERASMUS SUMMER 
PROGRAMME 2011
AIMING HIGHER?
SURPASS YOUR 
EXPECTATIONS.
August 15 - September 2, 2011
Rotterdam, the Netherlands

The Erasmus Summer Programme focuses on key principles and 
methods of quantitative medical research. Open to students and 
health professionals, it provides essential updates in a range of 
applied medical and healthcare disciplines.

VISIT WWW.NIHES.NL OR
WWW.ERASMUSSUMMERPROGRAMME.NL 
FOR MORE INFORMATION AND REGISTRATION 

27 courses and 4 lectures in 3 weeks
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Subsidiekalender

Kijk voor een actueel overzicht van 
ZonMw-subsidies ook op:  
www.zonmw.nl/subsidiekalender

* 19 april 2011
Nederlandse Brandwonden Stichting,
sluitingsdatum subsidieaanvragen  
voor projecten en pilotstudies. 
Informatie en formulieren:
www.brandwonden.nl of 
onderzoek@brandwonden.nl

26 april 2011, 15.00 uur
Binnen het programma Priority 
Medicines Antimicrobiële Resistentie  
is de tweede ronde gestart. Het program-
ma financiert onderzoek dat een bijdrage 
levert aan de bestrijding van antimicro-
biële resistentie en/of aangrijpings- 
punten zoekt voor de ontwikkeling van 
nieuwe antimicrobiële medicijnen of 
interventies. 
Informatie: 
www.zonmw.nl/subsidiekalender

* 1 mei 2011
Gemeenten die in 2011 een debat of dis-
cussiebijeenkomst over de pedagogische 
civil society organiseren kunnen bij 
ZonMw hiervoor een financiële bijdrage 
van maximaal € 1.200 aanvragen.  
Informatie: 
www.zonmw.nl/vrijwilligeinzet

* 3 mei 2011
2e subsidieronde Etische & juridische 
aspecten van geneesmiddelenonderzoek 
bij kinderen en ouderen.  
Informatie: 
www.zonmw.nl/subsidiekalender

* 10 mei 2011
Oproep tot het indienen van project-
ideeën voor het programma “Winst door 
Verschil - Etniciteit en Gezondheid”.  
Dit programma heeft als belangrijkste 
doel de gezondheid van en zorg aan  
niet-westerse allochtonen te verbeteren.  
Informatie: 
www.zonmw.nl/subsidiekalender 

* 10 mei 2011
Oproep tot het indienen van project-
ideeën voor onderzoekslijnen voor het 
programma Tussen Weten en Doen II.  
Dit programma heeft tot doel het be- 
vorderen van de kwaliteit van het ver-
pleegkundig en verzorgend handelen 
door het doen van onderzoek, het ont-
wikkelen en testen van vernieuwingen, 
en de implementatie en borging van  
verbeteringen en vernieuwingen in de 
praktijk.  
Informatie: 
www.zonmw.nl/subsidiekalender

* 30 juni 2011
Oproep tot het indienen van project-
ideeën voor de eerste subsidieronde  
van het programma Priority Medicines 
Zeldzame aandoeningen en 
Weesgeneesmiddelen. 
Informatie:
www.zonmw.nl/subsidiekalender

* 22 juni 2011
Sluitingsdatum voor het indienen van 
onderzoeksvoorstellen voor Kleine subsi-
dies van de Hersenstichting Nederland. 
Binnen deze ronde is er door twee 
bestemmingsgiften tevens een speciale 
oproep voor onderzoeksvoorstellen op 
het onderwerp dystonie en/of essentiële 
tremor en onderzoeksvoorstellen op het 
onderwerp schizofrenie 
Informatie:
Pagina 21 van deze Mediator of  
mw. E. Rasens; erasens@hersenstichting.nl
Aanvullende voorwaarden voor de 
bestemmingsgiften:
www.hersenstichting.nl/onderzoek/werk-
wijze-en-subsidies/voorwaarden-call-
bestemmingsgiften.html

* 6 september 2011 
Sluitingsdatum voor het indienen van 
onderzoeksvoorstellen voor Fellowships 
van de Hersenstichting Nederland. Dit 
betreft persoonsgebonden subsidies  
voor wetenschappelijk onderzoek voor 
verschillende onderzoeksgebieden:  
1) Beroerte, thema ‘onderzoek naar 
mechanismen met betrekking tot bevor-
dering van neurobiologisch herstel’, en  
2) Depressie. 
Informatie:
Pagina 19 van deze Mediator of  
www.hersenstichting.nl of mw. E. Rasens; 
erasens@hersenstichting.nl

+ Doorlopend

30 november 2011
Subsidieregeling Orphan Designation 
Dossier (ODD)-support 
Doorlopende subsidieaanvragen door het 
Nederlandse farmaceutisch MKB in het 
kader van de subsidieregeling Orphan 
Designation Dossier (ODD)-support
Informatie:
www.zonmw.nl/subsidiekalender

1 juli 2012
Oproep tot het indienen van project-
ideeën voor het programma  
Patiënten-participatie in Onderzoek, 
kwaliteit en beleid – Randvoorwaarden 
en haalbaarheid
Informatie:
www.zonmw.nl/subsidiekalender

31 december 2012
Call for proposals of maximum 10,000 
euro for International Exchange and 
Collaboration grants in Electromagnetic 
Fields & Health (EMF&H)
Please note that this call is only for inter-
national proposals with a maximum of 
10,000 euro. Proposals for International 
Exchange and Collaboration from 10,000 
euro to a maximum of 50,000 euro can 
be submitted in a separated call.
Information:
www.zonmw.nl/subsidiekalender

Binnen het Vierde programma Preventie 
kunnen projectideeën voor het program-
ma Fundamenteel en strategisch onder-
zoek doorlopend worden ingediend via 
TOP-subsidies van het Open Programma 
gezondheidsonderzoek. 
In aanmerking komt preventieonderzoek 
dat bijdraagt aan het oplossen van c.q. 
nieuwe invalshoeken oplevert voor  
actuele preventievraagstukken. 
Informatie:
www.zonmw.nl/subsidiekalender

De met een asterisk (*) gemarkeerde
vermeldingen zijn nieuw in deze kalender. 




