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Samenvatting

In 2017 is het project ‘Kennisagenda NVZA’ gestart om te inventariseren welke kennis apothekers van het 
ziekenhuis in de specialistische farmaceutische zorg nodig hebben om gezondheidswinst voor de patiënt 
en meer doelmatige zorg te bewerkstelligen en de wetenschappelijke basis van de specialistische farma-
ceutische zorg te versterken. Deze kennishiaten kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn in de dagelijkse zorg 
voor patiënten (klinisch, poliklinisch, transmuraal, ziekenhuisverplaatste zorg), in de samenwerking met 
andere zorgverleners (zorgpaden), in innovatieve vraagstukken of in de technische kant van de zieken- 
huisfarmacie (bijvoorbeeld GMP-aspecten). Deze kennishiaten leiden onder andere tot verschillen in de 
wijze van specialistische farmaceutische zorgverlening of de organisatie hiervan. 

Aanpak
Allereerst is een brede inventarisatie gemaakt van alle mogelijke kennishiaten in het vakgebied.
Hiervoor zijn richtlijnen bekeken en er is geënquêteerd onder de leden van de NVZA en onder overige  
belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Uit deze analyse kwamen 262  
kennishiaten naar voren. Deze zijn onderverdeeld naar deelgebied en door de werkgroep gereduceerd tot 
een lijst van 124 kennishiaten, waarbij onder andere de dubbele kennishiaten er uit zijn gehaald en de  
kennishiaten die niet over specialistische farmaceutische zorg gaan. Vervolgens zijn deze kennishiaten 
tijdens een bijeenkomst geprioriteerd op basis van aansluiting bij patiënteninbreng, onderzoekbaarheid, 
relevantie, impact op het vakgebied en maatschappij en implementeerbaarheid. In totaal waren er 37  
aanwezigen.

Op basis hiervan heeft de werkgroep een top 10 van kennishiaten samengesteld. Bij de keuze van de 
definitieve top 10 is extra waarde toegekend aan kennishiaten die goed onderzoekbaar zijn en relevant 
zijn voor patiëntenvertegenwoordigers en overige stakeholders. Kennishiaten waarvan bekend is dat er al 
onderzoek naar wordt gedaan, zijn uitgesloten.

Top 10 kennishiaten
De top 10 die op basis van de prioriteringsbijeenkomst en discussie binnen de werkgroep is samengesteld 
ziet er, in willekeurige volgorde, als volgt uit:
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Uitvoering 
Deze NVZA kennisagenda dient als basis voor een continu proces. De geprioriteerde kennishiaten worden 
uitgewerkt tot onderzoeksvoorstellen, waarbij ook patiëntenvertegenwoordigers worden betrokken.  
Dit zal zoveel mogelijk in multicentrisch verband worden gedaan, om de aansluiting met de praktijk en de 
implementatie in de klinische routine zo veel mogelijk te borgen. 
De financiering van de geprioriteerde onderzoeken kan lopen via de aanvraag van reguliere subsidies bij 
de ZonMw programma’s DoelmatigheidsOnderzoek of Goed Gebruik Geneesmiddelen of via andere mo-
gelijke subsidiebronnen, zoals een nog in te richten zorgevaluatiefonds of via de gelden die zijn vrij- 
gemaakt voor onderzoek naar aanleiding van de Nationale Wetenschapsagenda, bijvoorbeeld binnen de 
thema’s ‘Personalized Medicine’ of ‘Preventie’.

Naar verwachting zal eens per drie jaar de kennisagenda worden herzien, dit is afhankelijk van de  
uitvoering van de onderzoeken en de actualiteiten uit het veld. 

• Wat is het effect van een multidisciplinaire interventiestrategie gericht op het  
optimaliseren van preventieve cardiovasculaire farmacotherapie op klinische uitkomst-
maten en kwaliteit van leven bij patiënten met een beperkte levensverwachting? 

• Wat is het effect van het gebruik van geautomatiseerde technieken op het diagnos- 
ticeren van adverse drug events bij gehospitaliseerde patiënten? 

• Wat is het effect van een multidisciplinaire, multicomponent interventie op therapie-
trouw bij patiënten die orale oncolytica thuis gebruiken? 

• Wat is het effect van het al dan niet routinematig dubbel-checken en het voorkomen 
van verstoringen door verpleegkundigen op het optreden van toedienfouten?  

• Wat is de invloed van Therapeutic Drug Monitoring (TDM) in vergelijking met standaard  
behandeling bij patiënten met een indicatie voor biologicals op de kosten? 

• Kan imaging het overgebruik van tyrosine kinase remmers (TKIs) of monoklonale anti- 
lichamen voorkomen bij patiëntenpopulaties met longkanker, borstkanker en 
colorectaalcarcinoom? 

• Wat zijn de effectiviteit en veiligheid van een vaste dosis versus een geprotocolleerde  
dosisreductie bij patiënten met nierfunctiestoornissen met een indicatie voor  
antistollingstherapie met een LMWH? 

• Wat is de meest doelmatige wijze van farmacologische surveillance rondom amino- 
glycosiden behandeling met als doel zo min mogelijk toxiciteit? 

• Wat is het effect van een programma voor thuistoediening van oncolytica op de  
uitkomsten van zorg, in termen van patiënt gerapporteerde uitkomsten en kosten- 
effectiviteit in vergelijking met toediening in het ziekenhuis? 

• Wat is de invloed van geïndividualiseerde doseringsschema’s op de effectiviteit,  
veiligheid en/of doelmatigheid van de toepassing van oncolytica in vergelijking met 
standaardbehandeling conform de registratieteksten?
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1. Inleiding

In 2017 is het project ‘Kennisagenda NVZA’ gestart om te inventariseren welke kennis apothekers van het 
ziekenhuis in de specialistische farmaceutische zorg nodig hebben om gezondheidswinst voor de patiënt 
en meer doelmatige zorg te bewerkstelligen en de wetenschappelijke basis van de specialistische farma-
ceutische zorg te versterken. Deze kennishiaten kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn in de dagelijkse zorg 
voor patiënten (klinisch, poliklinisch, transmuraal, ziekenhuisverplaatste zorg), in de samenwerking met 
andere zorgverleners (zorgpaden), in innovatieve vraagstukken of in de technische kant van de zieken- 
huisfarmacie (zoals GMP-aspecten). Deze kennishiaten leiden onder andere tot verschillen in de wijze van 
specialistische farmaceutische zorgverlening of de organisatie hiervan. 

Voor apothekers van het ziekenhuis is het cruciaal om voortdurend te streven naar verbetering van de 
kwaliteit en innovatie van de zorg voor de patiënt. Dit streven komt onder andere naar voren in de Kader-
brief NVZA 2018, waarin ‘Invulling en profilering van behandelaarschap’, ‘Patiëntbetrokkenheid’,  
‘Individualized medicine’, ‘Ziekenhuisapotheker en e-health’, ‘Outcome-based pharmacy’ en ‘Regie- 
voerder dure geneesmiddelen’ als speerpunten zijn benoemd. Hiervoor worden instrumenten ingezet, 
zoals (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek, richtlijn- en indicatorontwikkeling, uitkomstenregis-
tratie, kwaliteitsvisitaties, accreditatie, (na)scholing en voorlichting. Het ideaal is een integraal kwaliteits- 
beleid, waarbij de verschillende instrumenten in samenhang ontwikkeld, toegepast, geëvalueerd en  
verbeterd worden. Het integraal kwaliteitsbeleid kan grafisch worden weergegeven in de zogenoemde 
‘kwaliteitscirkel’ (figuur 1, Federatie Medisch Specialisten, 2016). Deze kwaliteitscirkel geeft een aantal 
stappen of stadia weer: 

1. het beschrijven van goede zorg in richtlijnen voor het medisch handelen en deze op regelmatige basis 
bijstellen aan de hand van nieuwe inzichten en studies; 

2. het implementeren van deze richtlijnen door aanpassingen en vernieuwingen door te voeren in de 
dagelijkse zorg;

3. het evalueren van de implementatie. Met andere woorden: het meten of de aanpassingen en ver- 
nieuwingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk en of hierdoor de kwaliteit van zorg 
verbetert of dat er nog aanpassingen nodig zijn.

Op basis van deze evaluatie kan de implementatie verbeterd worden en/of geconstateerd worden dat er 
kennishiaten zijn en dat er nieuwe kennis nodig is om richtlijnen aan te passen. Hierna zijn we weer  
terug bij de eerste stap van de cirkel. Op deze manier vindt zorgevaluatie plaats, wat wordt gedefinieerd 
als klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Naast zorgevaluatie is ook  
innovatie onderdeel van de primaire zorgverlening en zijn beiden noodzakelijk voor continue verbetering 
van kwaliteit van zorg. 

Figuur 1: Kwaliteitscirkel (Federatie Medisch Specialisten, 2016)
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Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste  
kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek in te vullen.  
Daarnaast zijn de huidige onderzoeksvelden van de ziekenhuisfarmacie afdelingen in Nederland beknopt 
in kaart gebracht. De NVZA wil hiermee een impuls geven aan het versterken van zorg die berust op 
wetenschappelijk bewijs, waardoor de zorg efficiënter, veiliger en doelmatiger wordt.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de methode die is toegepast. De resultaten van het project worden beschreven in 
hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op de stappen die nodig zijn voor de implementatie en praktische  
realisatie van de kennisagenda.
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2. Methode

De kennisagenda bestaat uit drie delen: 

1. inventariseren van de kennishiaten binnen de ziekenhuisfarmacie;
2. opstellen van een lijst met geprioriteerde kennishiaten die de komende jaren de kennisagenda van de 

NVZA zullen bepalen;
3. verkrijgen van inzicht in de huidige wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de specialistische 

farmaceutische zorg in Nederland.

2.1. Inventarisatie kennishiaten 
De inventarisatie van kennishiaten en de wetenschappelijke onderbouwing van de specialistische farma- 
ceutische zorg heeft plaatsgevonden middels een analyse van richtlijnen, alsmede door een enquête 
onder leden van de NVZA en overige belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. 

2.1.1. Identificatie kennishiaten in richtlijnen
Multidisciplinaire richtlijnen die vanaf 2010 zijn uitgekomen en waarvan de medicatie modules relevant 
werden geacht door de werkgroep, zijn meegenomen in de inventarisatie op kennishiaten (m.u.v. twee 
richtlijnen uit 2003 die ook nog steeds relevant zijn voor het farmaceutisch vakgebied, zie bijlage 2).  
Voorwaarde was dat de conclusies waren gegradeerd en het niveau van de bewijskracht duidelijk was. 
Uit de in totaal 25 richtlijnen werden de conclusies met een laag niveau van bewijskracht (niveau 3 en 4 
of ‘laag’ en ‘zeer laag’) en aanbevelingen voor verder onderzoek geïnventariseerd. In sommige richtlijnen 
werd, soms in een apart hoofdstuk, ingegaan op bestaande kennishiaten en ook deze zijn meegenomen in 
het proces. Er werden vanuit de richtlijnen 148 mogelijke kennishiaten meegenomen in de inventarisatie. 

2.1.2. Identificatie van kennishiaten genoemd door leden van de NVZA
Alle leden van de NVZA zijn door middel van een online enquête gevraagd kennishiaten te benoemen met 
betrekking tot de uitoefening van het vak in de dagelijkse praktijk en die van invloed zijn op een substan-
tieel deel van de specialistische farmaceutische zorg. Het verzoek was om de kennishiaten in de vorm 
van een onderzoeksvraag te formuleren en hierbij een korte motivatie te geven. Na een herhaalde uitvraag 
heeft in totaal 6% van de leden (52 van de 899) gereageerd. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide lijst 
met 93 kennishiaten.
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2.1.3. Identificatie van kennishiaten door patiëntenverenigingen en overige belanghebbenden
De patiëntenverenigingen (bijlage 3) kregen via e-mail een vragenlijst toegestuurd met ook aan hen het 
verzoek om kennishiaten aan te geven. Aan hen werd verzocht om de voor de patiënt belangrijke thema’s 
aan te dragen. In totaal hebben zeven van de zeventien aangeschreven organisaties gereageerd en in 
totaal zijn er tien kennishiaten en vijf thema’s genoemd.  

De overige belanghebbenden, waar onder de KNMP, SWAB en zorgverzekeraars (bijlage 3) kregen via 
e-mail een vragenlijst toegestuurd met ook aan hen het verzoek om kennishiaten aan te geven. Aan hen 
werd eveneens verzocht om deze in de vorm van een onderzoeksvraag te formuleren, met een korte toe- 
lichting. In totaal hebben drie van de zeventien aangeschreven organisaties gereageerd en in totaal zijn er 
elf kennishiaten genoemd. 

2.1.4. Totaal geïdentificeerde kennishiaten
In totaal zijn er 262 kennishiaten geïdentificeerd en onderverdeeld naar de volgende deelgebieden: 
• Medicatieveiligheid
• Kosteneffectiviteit
• Farmacokinetiek/farmacodynamiek
• Radiofarmacie
• Bereidingen
• Farmacotherapie - infectieziekten
• Farmacotherapie - ouderen en neurologische aandoeningen
• Farmacotherapie - oncologie
• Farmacotherapie - IC, longziekten, diabetes en overig

Deze lijst is door de werkgroep gereduceerd tot 124 kennishiaten. De volgende kennishiaten werden uit de 
lijst verwijderd of samengevoegd:
• kennishiaten die vaker dan één keer zijn ingebracht;
• kennishiaten waarbij de kennis al wel aanwezig is en waarvoor een aanbeveling wordt gedaan in een 

richtlijn, maar die (nog) niet is geïmplementeerd;
• kennishiaten waar al kennis voorhanden is, maar nog geen standpunt over opgenomen is in een  

richtlijn;
• kennishiaten die niet over de specialistische farmaceutische zorg gaan;
• kennishiaten die zeer moeilijk te onderzoeken zijn of waar geen onderzoekbare onderzoeksvraag bij 

kan worden geformuleerd.
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De thema’s die zijn ingebracht door de patiëntenverenigingen zijn gekoppeld aan de totaallijst met inge-
brachte kennishiaten:
• Interactie tussen geneesmiddelen bij comorbiditeit
• Gebruik van E-health toepassingen
• Gevolgen medicijnwissel
• Medicatie-overdracht ziekenhuis-eerstelijn
• Personalized medicine. 

De lijst met 124 kennishiaten is te uitgebreid voor opname in dit rapport en is beschikbaar als bijlage bij de 
digitale versie op de website van de NVZA (www.nvza.nl).

2.2. Prioritering en opstellen kennisagenda

2.2.1 Prioriteringsbijeenkomst
Op 6 februari 2018 is een prioriteringsbijeenkomst georganiseerd om de kennishiaten (beschreven in par-
agraaf 2.1) te bespreken en te prioriteren. Aanwezig waren 25 apothekers van het ziekenhuis, drie patiën-
tenvertegenwoordigers en negen vertegenwoordigers van overige organisaties, namelijk de KNMP, CBG, 
NVKG, IGJ in oprichting, Lareb, NHG en het Zorginstituut Nederland (bijlage 3). 
De kennishiaten werden per deelgebied besproken in subgroepen van aanwezigen. Dit gebeurde in twee
rondes. In de eerste ronde werd de discussie gevoerd in subgroepen met een willekeurige samenstelling, 
waarbij deelnemers niet in hun eigen expertisegebied waren ingedeeld. Dit werd gedaan om te voorkomen 
dat de discussie te veel zou gaan over de persoonlijke aandachtsgebieden van de aanwezigen.

Een uitzondering hierop werd gemaakt voor de patiëntvertegenwoordigers. Aan het einde van de eerste 
ronde werd er door de subgroepen per deelgebied een lijst opgesteld met maximaal 10 belangrijkste  
kennishiaten. Vervolgens werd in de tweede ronde door de experts gediscussieerd over deze top 10. 
Zo nodig werd de formulering aangepast. Het resultaat was een top 5 (of minder) per deelgebied. Alleen 
wanneer in de tweede ronde alle leden van de subgroep het erover eens waren, kon een kennishiaat van 
buiten de in de eerste ronde samengestelde top 10 nog worden toegevoegd. De prioritering vond in beide 
rondes plaats op basis van de volgende criteria:

• aansluiting bij patiënteninbreng;
• onderzoekbaarheid/haalbaarheid (financierbaarheid door andere bronnen);
• relevantie (ernst, prevalentie, kosten);
• impact op vakgebied;
• impact op maatschappij;
• implementeerbaarheid.

Op basis van deze twee rondes werden dertig kennishiaten als meest belangrijk aangemerkt.  
Aan het einde van de prioriteringsbijeenkomst werden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om 
in deze dertig kennishiaten een overkoepelende prioritering aan te brengen. Dit deden zij door stickers 
te plakken bij de kennishiaten waaraan de meeste prioriteit werd toegekend. Hiervoor kregen alle aan-
wezigen vijf stickers per persoon. Apothekers van het ziekenhuis, patiëntvertegenwoordigers en overige 
deelnemers kregen daarbij ieder een eigen kleur, zodat achteraf duidelijk zou zijn welke kennishiaten door 
welke groep belangrijk werden gevonden (bijlage 4).
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2.2.2 Methodiek opstellen definitieve kennisagenda
In elk vakgebied is er een veelheid aan kennishiaten die in wetenschappelijk onderzoek kunnen worden 
onderzocht. Het is belangrijk dat de kennishiaten die onderzocht gaan worden ook met grote waarschijn-
lijkheid opgelost kunnen worden. De werkgroep heeft daarom een verdere selectie van de geprioriteerde 
kennishiaten uitgevoerd op basis van de volgende weegfactoren: 

• De frequentie van prioritering. Het kennishiaat heeft minimaal zeven stemmen gekregen tijdens de 
prioriteringsbijeenkomst.

• De onderzoekbaarheid. Het opzetten van wetenschappelijk onderzoek is kostbaar en vergt veel tijd. 
Het benodigde onderzoek moet haalbaar zijn met een grote kans op succes. Hierbij is er bij voorkeur 
aansluiting bij al bestaande onderzoekslijnen op het gebied van de specifieke onderzoeksvraag.

• De relevantie van de onderzoeksvragen voor andere stakeholders, zoals patiëntenorganisaties, zorg-
verzekeraars en overheid. Dit niet alleen vanwege het draagvlak, maar ook door de hieraan gerela-
teerde financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek.

• Er loopt al onderzoek. Een oriënterende literatuursearch is verricht om te verifiëren of de geselecteerde 
onderzoeksvragen niet al onderwerp zijn van lopend wetenschappelijk onderzoek. 

Daarnaast is vanwege de overlap besloten om twee vragen van het deelgebied ‘Farmacotherapie –  
infectieziekten’ samen te voegen (samen negen stemmen). Ook twee vragen van het deelgebied ‘Farma-
cotherapie -ouderen en neurologische aandoeningen’ zijn samengevoegd met twee vragen van het deel-
gebied ‘Medicatieveiligheid’. Dit levert een top 10 op (zie paragraaf 3.1). De top 10 is geaccordeerd door 
het NVZA-bestuur. 

2.3 Inzicht in wetenschappelijke activiteiten
Alle gevestigd apothekers en opleiders zijn benaderd met een e-mail, gericht op het inventariseren van 
onderzoekslijnen en de lopende en afgeronde promoties in de afgelopen vijf jaar. Dit levert het overzicht 
op dat te vinden is in tabel 3 onder hoofdstuk 3.2.
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3. Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft het resultaat van de inventarisatie en geprioriteerde onderzoeksvragen.

3.1 Top 10 onderzoeksvragen
De top 10 die op basis van de prioriteringsbijeenkomst en discussie binnen de werkgroep is samengesteld 
ziet er, in willekeurige volgorde, als volgt uit:

• Wat is het effect van een multidisciplinaire interventiestrategie gericht op het  
optimaliseren van preventieve cardiovasculaire farmacotherapie op klinische uitkomst-
maten en kwaliteit van leven bij patiënten met een beperkte levensverwachting? 

• Wat is het effect van het gebruik van geautomatiseerde technieken op het diagnos- 
ticeren van adverse drug events bij gehospitaliseerde patiënten? 

• Wat is het effect van een multidisciplinaire, multicomponent interventie op therapie-
trouw bij patiënten die orale oncolytica thuis gebruiken? 

• Wat is het effect van het al dan niet routinematig dubbel-checken en het voorkomen 
van verstoringen door verpleegkundigen op het optreden van toedienfouten?  

• Wat is de invloed van Therapeutic Drug Monitoring (TDM) in vergelijking met standaard  
behandeling bij patiënten met een indicatie voor biologicals op de kosten? 

• Kan imaging het overgebruik van tyrosine kinase remmers (TKIs) of monoklonale anti- 
lichamen voorkomen bij patiëntenpopulaties met longkanker, borstkanker en 
colorectaalcarcinoom? 

• Wat zijn de effectiviteit en veiligheid van een vaste dosis versus een geprotocolleerde  
dosisreductie bij patiënten met nierfunctiestoornissen met een indicatie voor  
antistollingstherapie met een LMWH? 

• Wat is de meest doelmatige wijze van farmacologische surveillance rondom amino- 
glycosiden behandeling met als doel zo min mogelijk toxiciteit? 

• Wat is het effect van een programma voor thuistoediening van oncolytica op de  
uitkomsten van zorg, in termen van patiënt gerapporteerde uitkomsten en kosten- 
effectiviteit in vergelijking met toediening in het ziekenhuis? 

• Wat is de invloed van geïndividualiseerde doseringsschema’s op de effectiviteit,  
veiligheid en/of doelmatigheid van de toepassing van oncolytica in vergelijking met 
standaardbehandeling conform de registratieteksten?

3.1.1. Toelichting bij top 10 onderzoeksvragen
Sommige vragen zijn tijdens de prioriteringsbijeenkomst te breed geformuleerd, vandaar dat de werk-
groep deze heeft geherformuleerd tot onderzoekbare vragen. Ook is per vraag aangegeven of het gaat om 
zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande zorg) of innovatie 
(nieuwe interventies). Dit kan helpen bij het bepalen welke vragen voor welke subsidieprogramma’s in aan-
merking komen, aangezien hier aparte programma’s voor zijn.
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De vragen die minder dan zeven stemmen hebben gekregen, zijn te vinden in bijlage 4.

Wat is het effect van een multidisciplinaire interventiestrategie gericht op het optimaliseren van 
preventieve cardiovasculaire farmacotherapie op klinische uitkomstmaten en kwaliteit van leven bij 
patiënten met een beperkte levensverwachting?
- 26x geprioriteerd (16 apothekers, 1 patiënt, 9 overig), innovatie

Patiënten met een beperkte levensverwachting gebruiken vaak veel geneesmiddelen. Dit betreft veelal 
medicatie die in een eerder stadium is voorgeschreven in het kader van cardiovasculair risicomanagement. 
Wanneer de diagnose kanker wordt gesteld, wordt de inzet van deze preventieve medicatie niet standaard 
heroverwogen (Geijteman et al., 2017). Continueren van deze medicatie kan leiden tot bijwerkingen en het 
innemen van overbodige medicatie kan de patiënt onnodig belasten. Uit Nederlands onderzoek is  
gebleken dat patiënten met een beperkte levensverwachting openstaan voor het stoppen van deze  
preventieve medicatie, maar dat dat in de praktijk vaak niet gebeurt. Er is nog weinig bekend over de wijze 
waarop de apotheker van het ziekenhuis kan bijdragen aan de medicatieoptimalisatie van deze patiënten. 
Een medicatiebeoordeling, een gesprek met de patiënt inclusief follow-up lijkt een geschikte methode om 
het aantal ongewenste geneesmiddelen en het aantal geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere 
gehospitaliseerde patiënten statistisch significant te reduceren. Het effect op klinische uitkomstmaten en 
op de kwaliteit van leven is echter niet bekend (Huiskes et al., 2017; Thillainadesan et al., 2018). 

Wat is het effect van het gebruik van geautomatiseerde technieken op het diagnosticeren van  
adverse drug events bij gehospitaliseerde patiënten?
- 28x geprioriteerd (15 apothekers, 4 patiënten, 9 overig), innovatie

Bij ouderen (>60 jaar) is 9% van de opnames ten gevolge van een bijwerking, die niet altijd als zodanig 
herkend wordt  (Oscanoa et al., 2017). Uit dossieronderzoek blijkt dat tijdens de opname bij 19% van de 
patiënten een adverse drug event (ADE, schade ten gevolge van medicatie) wordt gesignaleerd.  
De meeste van deze ADEs hebben geen grote gevolgen, maar kunnen wel tot discomfort bij de patiënt of 
een heropname leiden (Laatikainen et al., 2017). Diverse risicofactoren en risicogeneesmiddelen zijn in een 
eerdere systematische review samengevat (Mihajlovic et al., 2016).

Het adresseren van bijwerkingen of ADEs is lastig. In de praktijk worden bijwerkingen en ADEs o.a.  
herkend in multidisciplinaire overleggen, medicatiereviews of middels vragen van artsen en verpleging. 
Hier wordt echter maar een kleine groep patiënten mee bereikt. De standaardmethode die in de literatuur 
veelal wordt gebruikt is dossieronderzoek. Dit is echter zeer tijdsintensief en niet haalbaar voor de  
dagelijkse praktijk.

Met het beschikbaar komen van steeds meer data in ziekenhuisdossiers van patiënten, zouden mogelijk 
slimmere technieken ingezet kunnen worden. Geautomatiseerde technieken waarbij data in patiënten- 
dossiers gestructureerd gescreend wordt, is een techniek die steeds meer opkomt. Uit een review blijkt 
dat de eerste ervaringen hiermee opgedaan zijn, maar dat de toegevoegde waarde van geautomatiseerde 
technieken op het herkennen van bijwerkingen en ADEs nader onderzocht moet worden (Warrer et al., 
2012; Ho et al., 2016). 

Wat is het effect van een multidisciplinaire, multicomponent interventie op therapietrouw bij  
patiënten die orale oncolytica thuis gebruiken? 
- 11x geprioriteerd (7 apothekers, 2 patiënten, 2 overig), innovatie

Uit een Cochrane review blijkt dat therapietrouw bevordering alleen mogelijk is met complexe interventies, 
die vaak bestaan uit combinaties van patiënt counseling en empowerment, scholing, reminders (bijvoor-
beeld via SMS) en het versimpelen van doseringsregimes (al dan niet met een polypil). Zelfs de meest  
effectieve interventies resulteren echter slechts in een gering effect. De aanbeveling voor aanvullend 
onderzoek betreft multidisciplinaire interventies, omdat die veelbelovend zijn (Haynes et al., 2018).  
In de literatuur zijn verder veel systematische reviews naar therapietrouw bevorderende maatregelen  
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binnen een bepaald ziektegebied gedaan, zoals tuberculose, HIV, diabetes mellitus of cardiovasculaire 
aandoeningen. Op dat laatste gebied is een zeer recente systematische review verschenen, die de  
resultaten van de Cochrane review lijkt te bevestigen: effectieve interventies zijn counseling, SMS  
reminders en de polypil (Fuller et al., 2018). Ten aanzien van de kosteneffectiviteit is de conclusie in de 
literatuur dat er te weinig onderzoek van hoge kwaliteit beschikbaar is (Oberjé et al., 2013).

Voor apothekers van het ziekenhuis is het vooral van belang om specialistische zorg thuis goed te laten 
gebruiken door de patiënt. Een voorbeeld van die zorg is het gebruik van orale oncolytica, hetgeen ook 
nog eens een groep is waarbij therapietrouw erg belangrijk is. Tenslotte is het belangrijk om de kostenef-
fectiviteit vast te stellen van de te onderzoeken interventiestrategie.

Wat is het effect van het al dan niet routinematig dubbel-checken en het voorkomen van  
verstoringen door verpleegkundigen op het optreden van toedienfouten? 
- 8x geprioriteerd (3 apothekers, 2 patiënten, 3 overig), zorgevaluatie

In 2016 verscheen een synthese van bevindingen uit systematische reviews over de effectiviteit van 
maatregelen om toedienfouten van medicatie te reduceren (Lapkin et al., 2016). De conclusie van deze 
synthese was dat complexe interventies (bestaande uit scholing, risicomanagement en barcodescannen) 
het meest effectief waren. Helaas is het grootste deel van het onderzoek gebaseerd op incident  
meldingen in plaats van observaties van toedieningen, terwijl directe observatie van toedieningen de 
gouden standaard is om toedienfouten te meten. Uitwerking van dit kennishiaat zal dan ook met deze 
onderzoeksmethode moeten plaatsvinden. Ook worden klinisch relevante uitkomsten nauwelijks  
gerapporteerd. De auteurs van de synthese concluderen tenslotte dat er meer onderzoek nodig is naar het 
effect van routinematige dubbel-checks, medicatie in eigen beheer en het voorkomen van verstoringen.  
In Nederland loopt al een onderzoek naar het effect van medicatie in eigen beheer op toedienfouten  
(ZonMw GGG STIP 80-84800-98-22017). 

Relevante overblijvende vragen blijven dan wat het effect van dubbel-checks en minimalisatie van  
verstoringen is. Dit zijn interventies die nu al op grote schaal ingezet worden, maar waarvan het effect dus 
onbewezen is. 

De resultaten kunnen gebruikt worden om de juiste complexe interventie samen te stellen. Vervolgens kan 
een groot onderzoek naar het effect van die complexe interventie opgezet worden, waarin de juiste  
methode (observatie) gebruikt wordt en ook gekeken wordt naar klinisch relevante uitkomsten zoals  
geneesmiddel gerelateerde schade en opnameduur.
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Wat is de invloed van Therapeutic Drug Monitoring (TDM) in vergelijking met standaard behandeling 
bij patiënten met een indicatie voor biologicals op de kosten?
- 18x geprioriteerd (16 apothekers en 2 overig), zorgevaluatie (aanpassing van bestaande behandeling) 

Farmacotherapie met immunomodulantia, zoals therapeutische antilichamen (biologicals) is niet meer weg 
te denken bij de behandeling van inflammatoire aandoeningen zoals reumatoïde artritis of inflammatory 
bowel disease (IBD) en bij diverse vormen van kanker. Oorspronkelijk geïntroduceerd in een one-size-fits-
all dosering blijkt hierbij een belangrijk deel van de patiënten zowel overbehandeld te worden als onder- 
behandeld. Dit heeft deels te maken met inter-individuele variabiliteit bij de farmacokinetiek van deze  
middelen. Patiënten die aanvankelijk goed op de therapie reageren, kunnen echter door het ontwikkelen 
van anti-drug-antibodies (ADA’s), non-responders worden. Een manier om de therapie te optimaliseren, 
kan het meten van de concentratie van de biological al dan niet in combinatie met de ADA’s zijn.  
Dit heeft echter alleen zin, wanneer goed gedefinieerde streefwaarden voor de biological bekend zijn.  
Voor infliximab en voor adalimumab lijken die voor IBD te bestaan, alhoewel goed opgezet prospectief 
onderzoek naar de voorspellende waarde van het meten van de TNF-alfa remmer of de ADA ontbreekt.  
Op dit moment start er in Frankrijk een medico-economische studie naar de toegevoegde waarde van 
TDM bij de ziekte van Crohn en bij colitis ulcerosa. In België loopt een studie naar de minimale effectieve 
concentratie van adalimumab bij psoriasis en in Noorwegen loopt een studie naar de effectiviteit van TDM 
van infliximab bij reumatoïde artritis.

De vraag is in hoeverre TDM in situaties waar het bekend is wat de optimale concentratie van het vrije  
biological dient te zijn, behulpzaam kan zijn in het terugdringen van onnodige kosten. In die situaties 
waarin de optimale concentratie nog niet bekend is, kan de vraag zijn of we de dosis van een biological 
geprotocolleerd kunnen verlagen onder meting van spiegels op zoek naar de laagst mogelijke effectieve 
dosering zonder verlies van effectiviteit (Bastida et al., 2017; van Herwaarden et al., 2017). 

Kan imaging het overgebruik van tyrosine kinase remmers (TKIs) of monoklonale antilichamen 
voorkomen bij patiëntenpopulaties met longkanker, borstkanker en colorectaalcarcinoom?
- 7x geprioriteerd (5 apothekers en 2 overig), innovatie

Kinases zijn belangrijke enzymen voor tyrosine kinase remmers (TKIs) die worden toegepast bij onder 
meer de behandeling van longkanker, borstkanker en colorectaalcarcinoom. Velen zijn inmiddels beschik- 
baar op de markt, terwijl de verwachting is dat nog vele nieuwe TKIs de markt zullen bereiken in de 
komende jaren. Echter, ze werken niet even goed bij alle patiënten. Het (radioactief) labelen van TKIs of 
monoklonale antilichamen zou ervoor kunnen zorgen dat de juiste patiënt de juiste behandeling krijgt.
De werkgroep denkt dat dit een veelbelovende toepassing is van personalized medicine, waarbij alleen 
patiënten behandeld worden die daadwerkelijk baat zullen hebben bij het middel. Tevens kan het leiden tot 
het verminderen of voorkomen van (onnodige) bijwerkingen.

Wat zijn de effectiviteit en veiligheid van een vaste dosis versus een geprotocolleerde dosis- 
reductie bij patiënten met nierfunctiestoornissen met een indicatie voor antistollingstherapie met 
een LMWH?
- 11x geprioriteerd (10 apothekers en 1 overig), zorgevaluatie (aanpassing van dosis)

Farmacologische profylaxe van diep veneuze trombose en trombose bij patiënten met nierfunctie- 
stoornissen is een belangrijke indicatie voor LMWH’s. Bij volwassen patiënten met normale body-mass 
index en een normale nierfunctie is de dosering goed uitgezocht en vastgelegd in adviezen via de SmPC. 
Het doseren bij patiënten met verminderde nierfunctie is de dosering minder duidelijk. Het begeleiden van 
de therapie door middel van het meten van de anti-Xa activiteit is een optie, echter de uitslag van deze 
meting is meestal niet direct bekend om adequaat op te sturen en ook de streefwaarde voor de anti-Xa 
activiteit is niet goed onderzocht voor de verschillende toepassingen. Op dit moment lopen er geen  
studies naar dit onderwerp. Het verdient de aanbeveling om de effectiviteit en veiligheid te onderzoeken 
van LMWH’s toegepast in de standaard dosering versus een geprotocolleerde dosisverlaging op basis van 
de nierfunctie. Uitkomtmaten kunnen bloedingen of andere complicaties zijn. Het meten van de anti-Xa 
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activiteit kan hierbij dienen als escape om mogelijke over-/onder behandeling te detecteren (Law en Raffi 
ni, 2015; Shen en Winkelmayer, 2012, Vandiver et al., 2016).

Wat is de meest doelmatige wijze van farmacologische surveillance rondom aminoglycosiden  
behandeling met als doel zo min mogelijk toxiciteit?
- 9x geprioriteerd (8 apothekers, 1 overig), zorgevaluatie (organisatie van zorg)

Aminoglycosiden zijn een groep veelgebruikte antibiotica die geregeld tot toxiciteit leiden. Dit betreft met 
name gehoorschade en nierfunctieverlies. Nederlands onderzoek heeft onlangs nog laten zien dat dit al 
speelt bij kortdurend gebruik (Ong et al., 2017). Om de veiligheid van aminoglycosiden te maximaliseren is 
het meten van bloedconcentraties de norm. Desondanks treedt nog steeds vaak toxiciteit op.  
Verklaringen hiervoor zijn onder andere dat patiënten te laat in beeld komen voor bloedspiegelcontrole 
of dat doseeraanpassingen niet tijdig of verkeerd zijn doorgevoerd. Denk hierbij ook aan het wel of niet a 
priori kiezen van een gewijzigde dosering bij patiënten die al bekend zijn met nierfunctiestoornissen.  
Het is algemeen bekend dat ziekenhuizen op veel verschillende manieren de surveillance hebben 
ingericht, variërend van een pro-actieve dagelijkse review door een apotheker van alle patiënten die 
amino-glycosiden krijgen, tot een meer reactieve benadering vanuit resultaten van uitgevoerde bloed-
concentratiemetingen. In sommige ziekenhuizen doseren apothekers zelfstandig aminoglycosiden door in  
opdracht van een arts.

De wetenschappelijke literatuur biedt op dit moment geen recept voor de meest doelmatige inrichting van 
de surveillance rondom de toepassing van aminoglycosiden. De NVZA onderschrijft de grote behoefte 
hieraan, zodat patiënten profiteren van een zo veilig mogelijke toepassing van aminoglycosiden wanneer 
daar een indicatie voor is.

Een mogelijk aanpak om dit kennishiaat op te vullen, is een landelijke inventarisatie van de werkwijzen van 
surveillance door apothekers in relatie tot de incidentie van acuut nierfalen bij behandelde patiënten in 
deze klinieken om vervolgens hieruit een best-practice te identificeren. Deze best-practice kan vervolgens 
in een pragmatic trial design worden geïmplementeerd en prospectief worden vervolgd op haar bijdrage 
aan reductie van de mate van optreden van nierfalen. 

Wat is het effect van een programma voor thuistoediening van oncolytica op de uitkomsten van 
zorg, in termen van patiënt gerapporteerde uitkomsten en kosteneffectiviteit in vergelijking met 
toediening in het ziekenhuis?
- 12x geprioriteerd (8 apothekers, 1 patiënt, 3 overig), zorgevaluatie (organisatie van zorg)

Een review van onderzoek en beschrijving van initiatieven (Evans et al., 2016) geeft aan dat de inrichting 
van een veilig systeem voor thuistoediening van oncolytica, inclusief chemotherapie, mogelijk is.  
De kaders voor dit review betroffen de toediening van parenterale geneesmiddelen aan volwassen kanker- 
patiënten in de thuissituatie. Het review concludeert dat ‘chemotherapie-thuis’ geen verschil laat zien in 
het voorkomen van ADE in vergelijking met chemotherapie in het ziekenhuis. Wel worden enkele belang- 
rijke aanbevelingen gedaan over de inrichting van de zorg in termen van 1) centralisatie van de patiënt,  
2) training en teamsamenstelling, 3) veiligheid en kwaliteit van de zorg en 4) programmamanagement. 

De auteurs van de review concluderen dat de bewijslast rond ‘chemotherapie-thuis’ nog niet van  
voldoende kwaliteit is. Op basis van deze resultaten is implementatie van ‘chemotherapie-thuis’ een reële 
optie. Daar de (meer)waarde van een ‘chemotherapie-thuis’ programma afhankelijk is van het bestaande 
zorgsysteem is vertaling naar de Nederlandse situatie vereist (NFK, 2018).
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Wat is de invloed van geïndividualiseerde doseringsschema’s op de effectiviteit, veiligheid en/of 
doelmatigheid van de toepassing van oncolytica in vergelijking met standaardbehandeling conform 
de registratieteksten? 
- 16x geprioriteerd (13 apothekers, 1 patiënt, 2 overig), zorgevaluatie (aanpassing van dosis)

Toepassing van oncolytica vlak na registratie vindt voornamelijk plaats op basis van de bevindingen van 
preregistratieonderzoek. Ten tijde van registratie is echter nog geen volledig inzicht beschikbaar betref-
fende de interindividuele variatie in respons (effectiviteit en veiligheid) op basis van individuele patiënt-
karakteristieken. Dat betekent kennisvergroting van de toepassing om te komen tot hogere effectiviteit, 
veiligheid en/of doelmatigheid op basis van individuele patiëntkarakteristieken door inzet van monitoring. 
De hoge kosten van de recent geregistreerde preparaten onderstreept de noodzaak tot optimalisatie van 
de doelmatigheid. De aard van de interventie kan divers zijn, bijvoorbeeld therapeutic drug monitoring, 
farmacogenetica, PK/PD-modelling. 

3.1.2. Aansluiten bij richtlijnen en vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda
De in deze kennisagenda geprioriteerde onderzoeksvragen hebben een stevige verbinding met de vragen 
die naar voren zijn gekomen in de landelijke uitvraag voor de route Personalised Medicine van de  
Nationale Wetenschapsagenda (zie bijlage 5). Daarnaast hebben de kennishiaten een aansluiting met  
diverse richtlijnen van andere wetenschappelijke verenigingen (tabel 2). 

•  Polyfarmacie bij ouderen,  
    2012

•  Handreiking veilig om- 
   gaan met Cytostatica,  
   2015

•  Veldnorm voorschrijven,  
    klaarmaken, ter hand  
    stellen en toedienen van  
    cytostatica, 2014

Kennishiaat Richtlijn
Vragen Nationale  
Wetenschapsagenda  
(bijlage 5)

Wat is het effect van een multidisciplinaire 
interventiestrategie gericht op het optima-
liseren van preventieve cardiovasculaire 
farmacotherapie op klinische uitkomstmaten 
en kwaliteit van leven bij patiënten met een 
beperkte levensverwachting?

•  Polyfarmacie bij ouderen,  
    2012
•  Addendum kwetsbare  
    ouderen Cardiovasculair  
    Risicomanagement  
    (CVRM), 2017

72, 88, 94, 95, 104

Wat is het effect van het gebruik van  
geautomatiseerde technieken op het  
diagnosticeren van adverse drug events bij 
gehospitaliseerde patiënten?

•  Alle medicatie modules

•  Specifiek voor ouderen:  
    Polyfarmacie bij ouderen,  
    2012

80, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 104, 
105

Wat is het effect van een multidisciplinaire, 
multicomponent interventie op therapie-
trouw bij patiënten die orale oncolytica thuis 
gebruiken?

94

Tabel 2: Koppeling met richtlijnen en vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda
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dosis versus een geprotocolleerde dosis- 
reductie bij patiënten met nierfunctie- 
stoornissen?

Antitrombotisch beleid, 
2016

77, 84, 88, 94, 104

Wat is de meest doelmatige wijze van  
farmacologische surveillance rondom amino-
glycosiden behandeling met als doel zo min 
mogelijk toxiciteit?

•  SWAB richtlijnen Infec 
    tieuze endocarditis (2003)   
•  Sepsis (2010)

77, 90, 94, 95, 96, 104

Wat is het effect van een programma voor 
thuistoediening van oncolytica op de uit- 
komsten van zorg, in termen van patiënt 
gerapporteerde uitkomsten en kosten- 
effectiviteit in vergelijking met toediening in 
het ziekenhuis?

Alle oncologische richtlijnen 94

Wat is de invloed van geïndividualiseerde 
doseringsschema’s op de effectiviteit,  
veiligheid en/of doelmatigheid van de toe- 
passing van oncolytica in vergelijking met 
standaardbehandeling conform de registratie 
teksten?

Alle oncologische richtlijnen 77, 81, 85, 94, 95, 104

Wat is het effect van het al dan niet routine-
matig dubbel-checken en het voorkomen 
van verstoringen door verpleegkundigen op 
het optreden van toedienfouten? 

•  Verantwoord gebruik van
    biologicals, 2010
•  Diagnostiek en behande
    ling van reumatoïde  
    artritis, 2009
•  Diagnostiek en behande-
    ling van inflammatoire 
    darmziekten bij  
    volwassenen, 2009

77, 84, 89, 94, 95

Kan imaging het overgebruik van tyrosine  
kinase remmers (TKIs) of monoklonale anti- 
lichamen voorkomen bij patiëntenpopulaties 
met longkanker, borstkanker en colorectaal 
carcinoom?

•  Borstkanker, 2017
•  Kleincellig longcarcinoom,  
    2011
•  Niet kleincellig longcar- 
    cinoom, 2015
•  Colorectaal carcinoom, 
    2014

77, 81, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 
104
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AMC

Erasmus MC 

LUMC 

Maastricht UMC+   

Radboudumc

UMCG

UMC Utrecht  

VUmc  

Medisch Centrum Leeuwarden

Noordwest Ziekenhuisgroep

OLVG 

Reinier de Graaf

St. Antonius Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland 

HagaZiekenhuis

Isala

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Maxima Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum

3.2 Inzicht in wetenschappelijke activiteiten

3.2.1. Vragenlijst gevestigd apothekers en opleiders
Eén van de onderdelen van deze kennisagenda is de inventarisatie van onderzoekslijnen binnen de zieken-
huisfarmacie. In 2017 is deze inventarisatie uitgevoerd. 

Het doel van deze inventarisatie is inzicht te creëren in de onderzoekslijnen binnen Nederland en een over-
zicht te bieden waar dit onderzoek plaatsvindt. Daarnaast dient deze inventarisatie ter inzage in mogelijke 
en bestaande samenwerkingsverbanden. Acht academische centra, veertien STZ-ziekenhuizen en tien 
overige ziekenhuizen hebben een overzicht aangeleverd van onderzoekslijnen en afgeronde promotie- 
trajecten. In tabel 3 staat een overzicht van ziekenhuizen waar zij onderzoek naar doen. 
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Tabel 3: Wetenschappelijke activiteiten (deelgebieden NVZA) per instelling.*
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Flevoziekenhuis

Laurentius ziekenhuis Roermond

Ommelander ziekenhuis Groningen

Scheldezoom Farmacie, Zeeland

Sint Maartenskliniek Nijmegen

Slingeland Ziekenhuis

Ter Gooi

Westfriesgasthuis

Ziekenhuisgroep Twente

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Aantal centra per onderzoeksthema 17 7 20 4 6 4 16 4

*  De inventarisatie van de wetenschappelijke activiteiten betreft (hoofd)onderzoekslijnen. Een onderzoekslijn is een structureel, 
over meerdere jaren lopend onderzoek met minimaal één promovendus.
-  Geen onderzoekslijnen

De ziekenhuizen die niet in de lijst staan, hebben niet gereageerd.
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4. Implementatie

4.1 Organisatie en financiering
Deze NVZA kennisagenda dient als basis voor een continu proces. De geprioriteerde kennishiaten worden 
uitgewerkt tot onderzoeksvoorstellen. Dit dient zo veel mogelijk in multicentrisch verband te worden 
gedaan om de aansluiting met de praktijk en de implementatie in de klinische routine zo veel mogelijk te 
borgen. Het is bekend dat klinisch toegepast onderzoek uitgevoerd binnen netwerken van ziekenhuizen, 
een versnelde implementatie van de gevonden resultaten tot gevolg kan hebben en dus het meest effectief 
leidt tot kwaliteitsverbetering en vaak kostendaling. De centra met bewezen expertise op het betreffende 
onderzoeksgebied zijn bij voorkeur de trekkers van het onderzoek. Er kan gekozen worden voor verschil-
lende evaluatievormen, zoals vergelijkend onderzoek met behulp van bestaande of nog te bouwen  
kwaliteitsregistraties, een gerandomiseerde studie of doelmatigheidsstudies. De evaluatievorm is context-
specifiek en hangt onder andere af van het onderwerp van het onderzoek, van langetermijngevolgen, van 
de benodigde bewijskracht, etc. Bovengenoemde overwegingen zijn ook van toepassing op onderzoek 
dat om een multidisciplinaire aanpak vraagt.

Organisatie binnen de NVZA
De uitvoering en voortgang van de NVZA kennisagenda wordt bewaakt en ondersteund door een werk-
groep die door het bestuur van de NVZA zal worden ingesteld en die valt onder de Commissie Weten-
schappelijke Zaken en Onderzoek (CWZO).

Financiering
Er zijn meerdere mogelijke bronnen van financiering van de geprioriteerde onderzoeken, bijvoorbeeld:
1. Via het ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek (DO) of Goed Geneesmiddelen Gebruik (GGG). 

Hierbij kan de eerder genoemde werkgroep ondersteuning bieden door een kwaliteitstoets van het 
onderzoeksvoorstel en een aanbevelingsbrief. 

2. Via de gelden die zijn vrijgemaakt voor onderzoek naar aanleiding van de Nationale Wetenschaps- 
agenda, bijvoorbeeld binnen de thema’s ‘Personalized Medicine’ of ‘Preventie’.

3. Voor de lange termijn vindt er een oriëntatie plaats op de haalbaarheid van een zorgevaluatiefonds (van 
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en koepels van instellingen) waarin doelmatigheidswinst 
(gedeeltelijk) geherinvesteerd wordt in zorgevaluatie.

4. Structurele financiering kan ook vanuit de NVZA zelf komen. 

Implementatie van de onderzoeksresultaten
De resultaten van de onderzoeken kunnen, indien van toepassing, snel verwerkt worden in richtlijnen, 
onder andere door de modulaire opbouw van veel richtlijnen. Lopend onderzoek, gefinancierd door  
ZonMw zal gekoppeld worden aan een module van een richtlijn. Nieuwe modules of aanpassing van 
modules zullen gefinancierd worden vanuit gelden van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 
(SKMS). Deze worden door de NVZA aangevraagd vanuit bovengenoemde werkgroep, na afstemming met 
het bestuur van de NVZA.

Evaluatie en update van de kennisagenda
De onderzoeksvragen in de top 10 van deze kennisagenda zullen als eerste worden uitgezocht.  
Naar verwachting zal eens per drie jaar de kennisagenda worden herzien, dit is afhankelijk van de uitvoer-
ing van de onderzoeken en de actualiteiten uit het veld. De herziening van de kennisagenda is primair de 
verantwoordelijkheid van de CWZO, waarbij de praktische uitvoering ligt bij bovengenoemde werkgroep.

4.2 Netwerken
Voor een goed georganiseerde, breed gedragen uitwerking en uitvoering van de kennishiaten die in deze 
kennisagenda beschreven worden, is het belangrijk dat er netwerkvorming ontstaat, waardoor apothekers 
en onderzoekers in het veld kunnen samenwerken. Onderlinge concurrentie bij het aanvragen van  
subsidies wordt hierdoor tegengegaan. Daarnaast kan beter overzicht worden gehouden over welke  
vragen worden uitgewerkt en welke onderzoeken er lopen, waardoor het risico op dubbel uitgevoerd 
onderzoek afneemt. Tot slot zal er door een breed netwerk van apothekers en onderzoekers uit de  
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academie èn algemene ziekenhuizen, meer draagvlak worden gecreëerd voor het onderzoek dat wordt 
uitgevoerd. Dit zal de implementatie ten goede komen.

Scenario’s voor netwerkvorming
Er kunnen verschillende scenario’s of fasen van netwerkvorming worden onderscheiden. In
het Adviesrapport Zorgevaluatie (FMS, 2016) worden de volgende mogelijkheden voor netwerkvorming 
beschreven: 1) geen netwerk binnen de vereniging, 2) geen netwerk, enige coördinatie binnen de verenig-
ing, 3) netwerk van onderzoekers binnen de vereniging en 4) een geïntegreerd netwerk. De verschillende 
scenario’s vormen een groeimodel van de situatie ‘geen netwerk’ naar ‘een  geïntegreerd netwerk’.  
Scenario 3 en 4 zorgen voor een breed draagvlak binnen de vereniging. Het integreren van faciliteiten  
binnen het netwerk in scenario 4 vraagt om een grote investering en brengt financiële risico’s met zich 
mee.

Netwerkvorming binnen de NVZA
Ten tijde van het verschijnen van de eerste kennisagenda van de NVZA is er geen sprake van een gecon-
solideerd landelijk onderzoeksnetwerk binnen de ziekenhuisfarmacie. Voor het starten met de uitvoer van 
de eerste onderzoeken uit de kennisagenda NVZA wordt het volgende voorstel gedaan. 

Er wordt bekeken welke vragen bij welke subsidiemogelijkheden passen. Aan de leden wordt gevraagd 
wie interesse heeft om hier aan mee te werken. Concreet voor de uitwerking van deze kennisagenda wordt 
geadviseerd om een onderzoeksvraag door meerdere ziekenhuizen te laten uitvoeren en gebruik te  
maken van al bestaande onderzoeksnetwerken. Voor draagvlak binnen het gehele netwerk is het  
belangrijk dat het onderwerp van onderzoek gezamenlijk wordt geselecteerd en dat later de onderzoeks- 
aanvraag gezamenlijk wordt geformuleerd. Bovendien geldt dat hoofdonderzoekers van een onderzoek 
naar één van de kennishiaten bij voorkeur zich ook als mede-onderzoeker inzetten voor onderzoeken 
naar andere kennishiaten. Om voldoende draagvlak te creëren is het belangrijk dat iedereen die interesse 
heeft in het uitwerken van bepaalde onderzoeksvragen uitgenodigd wordt voor een bijeenkomst om dit te 
bespreken en dat de onderzoeksvragen niet op voorhand worden verdeeld. Dat betekent dat er in eerste 
instantie gehandeld wordt vanuit een scenario 2: geen netwerk, enige coördinatie binnen de vereniging. 
Het uiteindelijk doel is om te komen tot een netwerk van onderzoekers binnen de vereniging (scenario 3) 
met als belangrijkste onderbouwing dat de subsidiering van onderzoek mogelijk vooral zal plaatsvinden 
op basis van participatie in deze geïntegreerde netwerken (zie bijvoorbeeld de uitgangspunten van de 
Kennisagenda Personalised Medicine). De coördinatie van het opzetten van dit netwerk ligt bij de nog in te 
richten werkgroep door het bestuur.
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Bijlage 1. Afkortingenlijst 

ADA  Anti-drug Antibodies 
ADE  Adverse Drug Event
CBG  College ter Beoordeling Geneesmiddelen
CCUVN Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
CVRM  Cardiovasculair Risicomanagement
CWZO  Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek
DO  Doelmatigheidsonderzoek 
GGG  Goed Geneesmiddelen Gebruik
GMP  Good Manufacturing Practice
HIV  Human Immunodeficiency Virus
IBD  Inflammotory Bowel Disease
IGJ  Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
IKNL  Integraal Kankercentrum Nederland
KNMP  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
LMWH  Low Molecular Weight Heparin
NFK  Nederlandse Federatie Kankerpatiënten
NFU  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NHG  Nederlands Huisartsen Genootschap 
NIV  Nederlandse Internisten Vereniging
NSAID  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs
NVIC  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
NVKG  Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
NVZ  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
NVZA  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
PK/PD  Pharmacokinetic/pharmacodynamics
RCT  Randomized Controlled Trial
SKMS  Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
SmPC  Summary of Product Characteristics
STZ  Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
SWAB  Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
TDM  Therapeutic Drug Monitoring
TKI  Tyrosine Kinase Inhibitor
TNF  Tumornecrosefactor
VSOP  Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
V&VN  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ZiNL  Zorginstituut Nederland
ZN  Zorgverzekeraars Nederland
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Bijlage 2. Richtlijnen 

De onderstaande multidisciplinaire richtlijnen, waarbij de NVZA geen initiatiefnemer is maar wel deelnemer, 
zijn gebruikt voor de inventarisatie van potentiele kennishiaten. Alleen de hoofdstukken die relevant zijn 
voor het farmaceutisch vakgebied zijn meegenomen in de inventarisatie.

• Addendum Kwetsbare Ouderen bij Richtlijn CVRM, 2017
• Addendum Polyfarmacie bij ouderen in de tweede lijn bij Polyfarmacie bij ouderen, 2012
• Antimicrobial Stewardship, 2016
• Blaasspoelingen, 2011
• Community-Acquired Pneumonia in Adults, 2016
• Dementie, 2014
• Depressie, 2013
• Diabetes bij ouderen, 2010
• Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn, 2017
• Diagnostiek en Behandeling van een COPD-longaanval in het Ziekenhuis, 2017
• Herseninfarct en hersenbloeding, 2017
• Infectieuze endocarditis, 2003
• Invasieve schimmelinfecties, 2017
• Jicht, 2014
• Mammacarcinoom, 2012
• Multiple Sclerose - module Immunomodulerende en immunosuppressieve behandeling, 2012
• Neuraxisblokkade en antistolling, 2014
• NSAID gebruik en preventie van maagschade, 2003
• Off-label azathioprine use in dermatology, 2010
• Perioperatieve pulmonale complicaties, 2012
• Pijn bij kanker, 2016
• Preventie van valincidenten bij ouderen, 2017
• Sepsis, 2010
• Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen, 2015
• Ziekte van Parkinson, 2010
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Bijlage 3. Patiëntenorganisaties en overige belanghebbenden

De onderstaande patiëntenorganisaties en overige belanghebbenden zijn benaderd om kennishiaten aan 
te leveren en aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst:

Patiëntenorganisaties
• Borstkanker Vereniging Nederland
• Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)*
• De Hart&Vaatgroep
• Diabetes Vereniging Nederland
• Hypofysestichting
• IederIn
• Impuls & Woortblind*
• Kind en Ziekenhuis
• Leverpatiëntenvereniging
• Longfonds
• MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
• Nederlandse Federatie Kankerpatiënten (NFK)
• Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
• Nierpatiënten Vereniging Nederland
• Patiëntenfederatie Nederland* 
• Reumazorg NL
• Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

Overige belanghebbenden
• Bijwerkingencentrum Lareb* 
• College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)*
• Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IgJ)*
• Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)*
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
• Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)*
• Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)*
• Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
• Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)
• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
• Zorginstituut Nederland (ZiNL)*
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

*Deze organisaties waren aanwezig tijdens de prioriteringsbijeenkomst.
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Bijlage 4. Geprioriteerde kennishiaten met minder dan 7 stemmen 

Per deelgebied hebben 2 subgroepen (1e ronde willekeurig ingedeeld en 2e ronde door experts) per deel-
gebied de groslijst met kennishiaten beoordeeld en geprioriteerd. Hieruit kwam een top 4, 5 of 6.  
Vervolgens werd met behulp van stickers (5 stickers per persoon) door alle deelnemers van de bijeen-
komst geprioriteerd over alle deelgebieden heen. 

Hieronder worden de kennishiaten weergegeven die minder dan 7 stemmen hebben gekregen en niet in de 
top 10 zijn gekomen. 

Medicatieveiligheid en kosteneffectiviteit
Medicatieoverdracht en farmaceutische ontslagbrief digitaal
- 5x geprioriteerd (2 apothekers, 3 overig)

Hieruit volgen de volgende 3 deelvragen:

Welke risicofactoren zijn geassocieerd met het optreden van medicatiefouten bij opname en ontslag, en 
kunnen deze risicofactoren gebruikt worden om medicatieverificatie gericht in te zetten?
Een systematische review uit 2017 geeft aan dat de volgende risicofactoren geassocieerd zijn met  
medicatie discrepanties bij opname: aantal geneesmiddelen, leeftijd patiënt, beschikbaarheid van een 
geneesmiddeloverzicht, kennis patiënt m.b.t. medicatie, gebruik van verschillende apotheken door patiënt, 
aantal hoog-risico geneesmiddelen, specialisme waarbij opgenomen, ervaring opnemend hoofd- 
behandelaar, aantal en type bronnen van medicatie informatie, geslacht patiënt, type zorg voor opname, 
aantal polikliniek bezoeken in het jaar voorafgaand aan de opname, type medicatie, aantal vergoedingen 
van geneesmiddelen, gebruik van een elektronisch voorschrijfsysteem en type opname (spoed versus 
electief) (Hias et al., 2017). 

Een aantal van deze risicofactoren is voor de Nederlandse situatie minder van toepassing, zoals beschik-
baarheid overzicht (vrijwel altijd beschikbaar), aantal apotheken (meerderheid bezoekt maar 1 apotheek) 
en vergoedingen. Daarnaast is een risicofactor als geslacht weinig discriminerend. Er is daarom behoefte 
aan meer onderzoek naar risicofactoren die ingezet kunnen worden om een hoog-risico populatie  
duidelijk te onderscheiden van een laag-risico populatie. Bij die laatste zou dan bijvoorbeeld volstaan  
kunnen worden met een door de patiënt zelf uitgevoerde medicatieverificatie.

Wat kan de patiënt zelf bijdragen aan medicatieverificatie, welke voorkeuren van de patiënt spelen hierbij 
een rol?
Binnen het promotie onderzoek van Marieke Ebbens (promotor Van den Bemt) zal medicatieverificatie 
door de patiënt vergeleken worden met standaard medicatieverificatie. Dit onderzoek loopt dus al.

Wat is het effect van een farmaceutische ontslagbrief op geneesmiddel gerelateerde heropnames?
Op dit moment worden bij ontslag in het beste geval slechts medicatie overzichten (inclusief gestopte 
medicatie en de reden van staken) overgedragen; vaker zal het alleen maar de actuele medicatielijst 
betreffen en ontbreken ook redenen van staken. Het vermoeden bestaat dat een vollediger overdracht 
van farmaceutische zorg (bovenstaande items, maar ook reeds uitgevoerde interventies naar aanleiding 
van medicatiebewaking en medicatiereview; interventies die nog niet uitgevoerd zijn maar waarvan wordt 
geadviseerd deze na ontslag uit te voeren; interventies die wel uitgevoerd zijn, maar om goede redenen 
niet geaccepteerd door arts) de zorg na ontslag niet alleen efficiënter maakt maar ook veiliger. Onderzoek 
hiernaar ontbreekt. 

Farmacokinetiek/-dynamiek (PK/PD), Radiofarmacie en Bereidingen
Hoe kunnen beslissers worden overtuigd van de meerwaarde van specialistische bereiding van 
geneesmiddelen?
- 4x geprioriteerd (2 apothekers en 2 overig)
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Nederland kent een breed aanbod van geneesmiddelen en in de meeste gevallen kan met de standaard 
toedieningsvormen worden volstaan. Voor bepaalde groepen patiënten wordt het door de markt- 
partijen commercieel niet interessant geacht om geschikte toedieningsvormen te ontwikkelen.  
Voor de hand liggende en bekende voorbeelden zijn (kleine) kinderen, patiënten met slikproblemen, 
patiënten met een sterk afgenomen klaring waarvoor een aangepaste dosering noodzakelijk is.  
Een recente Ierse studie heeft laten zien dat bij de medicamenteuze behandeling van ouderen in een groot 
aantal gevallen niet met de standaard doseervormen kan worden uitgekomen (Gillicuddy et al., 2016). 
Voor al die groepen patiënten is het noodzakelijk om de optie van een magistrale bereiding achter de hand 
te hebben. Met de te voorziene vergrijzing van de bevolking zal dit probleem alleen maar groter worden. 
Magistrale bereidingen vergen de investeringen in personeel en in middelen. Daartegenover dient ook een 
kostendekkend tarief te staan. Om de meerwaarde van deze specialistische bereidingen aan te kunnen 
tonen zullen diverse business cases opgesteld moeten worden. De vraagstelling hiervoor zal nog nader 
uitgewerkt worden.

Wat is het effect van bariatrie op de dosering van medicatie?
- 1x geprioriteerd (1 apotheker)

Een van de problemen bij het huidige welvaartsniveau in Nederland is de toename van het aantal patiënten 
met obesitas. Vanwege de hoge kans op morbiditeit en mortaliteit vinden hier interventies plaats.  
Naast leefstijl adviezen bestaat de mogelijkheid van bariatrische chirurgie waarbij maagverkleining wordt 
toegepast om op die manier het verzadigingsgevoel te beïnvloeden en daarmee de voedselinname.  
Vanwege de hoge mate van co-morbiditeit bij obese patiënten, is medicamenteuze behandeling voor en 
ook na de bariatrische ingreep eerder regel dan uitzondering. Het is bekend dat maagverkleining effect 
heeft op de farmacokinetiek van geneesmiddelen (Yska et al., 2013; Mitrov-Winkelmolen et al., 2016). 
Sommige geneesmiddelen hebben relevante veranderingen van de farmacokinetiek die een doserings 
aanpassing vereisen en sommige niet. Het is ondoenlijk om met terugwerkende kracht voor iedere ge-
neesmiddel en iedere geregistreerde orale toediengsvorm te onderzoeken wat het effect is van een baria-
trische ingreep op de farmacokinetiek en mogelijk op de dosering. Vanwege de omvang van dit probleem 
is een centrale regie noodzakelijk waarbij de keuzes bij voorbeeld in een ‘bariatrisch formularium’ kunnen 
worden gedocumenteerd. Dit idee vergt nadere uitwerking.

Farmacotherapie – infectieziekten
Is het veilig om vroeg te switchen van een intraveneus naar een oraal antibacterieel regime bij bac-
teriemische patiënten?
- 4x geprioriteerd (3 apothekers en 1 patiënt)

Bij patiënten met een buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie is het na 3 dagen switchen van intrave-
neuze naar orale antibiotica gemeengoed en veel ziekenhuizen screenen patiënten actief op deze  
mogelijkheid. Of dit ook veilig kan na 3 dagen bij patiënten die antibiotisch worden behandeld bij een  
positieve bloedkweek is minder bekend. Vroegtijdig kunnen switchen naar orale antibiotische therapie 
heeft diverse voordelen waaronder een geldelijke besparing als wel eerder ontslag.

Wat is de optimale dosis van antibacteriële middelen bij patiënten met sepsis?
- 2x geprioriteerd (2 apothekers)

Tijdens een septische episode neemt de vasculaire permeabiliteit toe en de renale klaring over het  
algemeen af. Deze wijzigingen kunnen leiden tot veranderende blootstelling aan antibiotica. Dit laatste 
is extra relevant in patiënten met sepsis omdat onderbehandeling verstrekkende gevolgen kan hebben. 
Farmacokinetisch onderzoek aan veelgebruikte antibiotica bij septische patiënten kan helpen om vast te 
stellen of de momenteel gebruikelijke doseringen adequaat en veilig zijn. 
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Wat is de optimale dosis en kindvriendelijke formulering van antifungale Rx bij kinderen?
- 6x geprioriteerd (2 apothekers en 4 overig)

Kinderen die worden behandeld met immunosuppressiva ontwikkeling soms opportunistische infecties 
waaronder schimmel en gist infecties. Er is op dit moment weinig literatuur over hoe de beschikbare  
anti-fungale geneesmiddelen het beste te doseren  bij kinderen. Ook is niet altijd mogelijk reproduceerbaar 
te doseren omdat veelal gebruik gemaakt moet worden van preparaten die zijn ontwikkeld voor vol- 
wassenen. Een speciale kinderformulering kan hierbij van nut zijn. 

Farmacotherapie – ouderen en neurologische aandoeningen
Wat is de meest effectieve strategie om het stoppen met cardiovasculaire medicatie te borgen?
- 3x geprioriteerd (1 apotheker en 2 overig)

Geneesmiddelengebruik wordt vaak gestopt of gewijzigd tijdens ziekenhuisopname; vooral bij ouderen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat binnen zes maanden na ontslag 27% van de gestopte medicatie  
opnieuw wordt voorgeschreven, zelfs als bijwerkingen de reden voor discontinuering vormden (van der 
Linden et al., 2010). Onvolledige rapportage en gebrekkige communicatie over medicatiewijzigingen  
kunnen eraan bijdragen dat gestopte medicatie opnieuw in de thuissituatie wordt voorgeschreven,  
hetgeen de gezondheid van de patiënt kan schaden. Wellicht kunnen beslisondersteuningsmodules artsen 
dwingen de redenen voor wijzigen of stoppen precies vast te leggen. Deze informatie moet ook toe- 
gankelijk zijn voor zorgverleners in de eerste lijn, zoals huisartsen en apothekers, om de medicatieveilig-
heid verder te verhogen.

Wat is de optimale strategie bij patiënten die tijdens een antistollingsbehandeling een herseninfarct 
ontwikkelen?
- 0x geprioriteerd

Aangezien deze vraag nul keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder uit te 
werken.

Farmacotherapie – oncologie
Zijn sterk werkende opioïden, inclusief Methadon, effectief bij het behandelen van neuropatische 
pijn bij kanker?
- 1x geprioriteerd (1 apotheker)

Aangezien deze vraag maar één keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder uit 
te werken.

Leidt het toevoegen van antidepressiva en/of anti-epileptica bij botmetastasen tot minder pijn bij 
kanker?
- 0x geprioriteerd 

Aangezien deze vraag nul keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder uit te 
werken.

Leidt het toevoegen van NMDA-receptor-antagonisten tot minder pijn bij kanker?
- 0x geprioriteerd 

Aangezien deze vraag nul keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder uit te 
werken.
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Farmacotherapie – IC, longziekten, diabetes en overig
Wegen de voordelen van langdurig PPI gebruik op tegen de nadelen ((o.a. hypomagnesiemie, vita-
mine B12 deficiëntie)?
- 0x geprioriteerd 

Aangezien deze vraag nul keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder uit te 
werken.

Wat is de effectiviteit van TDM bij antibiotica (Vancomycine, Flucloxacilline)?
- 2x geprioriteerd (2 apothekers)

Aangezien deze vraag maar twee keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder 
uit te werken.

Wat is de effectiviteit van NaCl en welke concentratie bij patiënten aan beademing (0,9%, 3%, 7%)?
- 0x geprioriteerd 

Aangezien deze vraag nul keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder uit te 
werken.

Hoe effectief zijn antipsychotica en hoe snel werken ze bij delier op de IC?
- 1x geprioriteerd (1 apotheker)

Aangezien deze vraag maar één keer is geprioriteerd, heeft de werkgroep besloten om deze niet verder uit 
te werken.

Wat is de effectiviteit van begeleiding thuisbehandeling bij ernstig psychiatrische aandoeningen?
- 6x geprioriteerd (5 apothekers en 1 patiënt)

De werkgroep acht deze vraagstelling relevant voor de eerste lijn en is derhalve niet verder uitgewerkt.

Wat is het effect van stimulantia op de opnameduur en de kwaliteit van leven van patiënten met een 
stroke en/of kanker gerelateerde vermoeidheid?
- 4x geprioriteerd (2 apothekers en 2 patiënten)

Er zijn meerdere studies uitgevoerd die tegenstrijdige resultaten hebben opgeleverd. De meeste studies 
zijn uitgevoerd bij patiënten met een stroke of kanker gerelateerde vermoeidheid. Voor die laatste indicatie 
raadt een Cochrane review uit 2006 vooralsnog het gebruik van stimulantia af vanwege de tegenstrijdige 
resultaten en kleine studies (Peuckmann et al., 2010). Een latere systematische review, eveneens naar 
kanker gerelateerde vermoeidheid, komt tot dezelfde conclusie (Gong et al., 2014).
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Bijlage 5. Nationale Wetenschapsagenda route Personalised Medicine

• Hoe bevorderen we gezondheid en voorkomen we ziekte via een gezond(e) leefstijl en gedrag? (Vraag 
072)

• Wat zijn de effecten van de voortschrijdende 24-uurseconomie op de gezondheid en het functioneren 
van mensen, en hoe kan kennis over bioritmen de verhouding tussen mens en maatschappij verrijken? 
(Vraag 073)

• Hoe kunnen we gezondheid door middel van sport, bewegen en voeding bevorderen en welke effecten 
brengt dit met zich mee? (Vraag 075)

• Wat is de bijdrage van niet-genetische factoren aan persoonlijke eigenschappen en ziekte processen? 
(Vraag 077)

• Kunnen we de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de instandhouding van onbegrepen lang-
durige lichamelijke klachten beter begrijpen en daardoor deze klachten beter behandelen? (Vraag 080)

• Hoe gaat kennis van genetica een rol spelen in het begrijpen van, screenen op en behandelen van 
(zeldzame) ziekten? (Vraag 081)

• Hoe ontstaan neurologische, psychiatrische en psychische aandoeningen en hoe kunnen we ze 
voorkomen, verzachten of verhelpen? (Vraag 083)

• Hoe kunnen we het probleem van overgewicht en obesitas beter begrijpen en voorkomen? (Vraag 084)
• Elke tumor is anders: hoe kunnen we de ziekte kanker goed genoeg begrijpen om een behandeling 

voor elke vorm ervan te kunnen ontwikkelen? (Vraag 085)
• Darmziekten en in het bijzonder de relatie tussen onze darmflora en gezondheid: hoe kunnen we de 

darmflora effectief beïnvloeden? (Vraag 086)
• Hoe ontstaan diabetes type 1 en 2 en hoe kunnen deze eerder worden opgespoord en vervolgens op 

individuele basis worden behandeld? (Vraag 087)
• Hoe kunnen we hart-en vaatziekten (atherosclerose, hartfalen, hartritmestoornissen en trombose) op 

individueel niveau vroeg voorspellen, voorkomen en behandelen? (Vraag 088)
• Hoe kunnen we longziekten beter begrijpen en behandelen? (Vraag 089)
• Hoe ontstaan (chronische) nierziekten en hoe kunnen deze eerder opgespoord worden en vervolgens 

op individuele basis worden behandeld? (Vraag 090)
• Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo goed mogelijk, maar houden we haar betaalbaar? 

(Vraag 094)
• Hoe kan de gezondheidszorg, onder andere door gebruik te maken van biomarkers, meer gericht 

worden op de uniciteit van een persoon? (Vraag 095)
• Hoe komen we aan een betere diagnostiek, betere behandelingen en betere vaccins voor afweerstoor-

nissen en infectieziekten? (Vraag 096)
• Hoe kunnen we doorbraken binnen het fundamenteel-biomedische onderzoek beter vertalen naar de 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen? (Vraag 098)
• Kunnen we modellen van het menselijk lichaam ontwerpen en slimme technologie gebruiken voor  

gezondheids-, voedings-, en toxiciteitsonderzoek en daarmee tegelijkertijd het proefdiergebruik dras-
tisch verminderen? (Vraag 101)

• Hoe ontwikkelen we minimaal-invasieve technieken en interventies voor de diagnose, prognose en 
behandeling van patiënten? (Vraag 104)

• Hoe kunnen big data en technologische innovatie (e-health) bijdragen in de zorg? (Vraag 105)
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Bijlage 6. Brief Patiëntenfederatie
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