
AP
RI

L 
20

22

EVALUERENEVALUEREN
VAN ZORG

IS EEN
NOODZAAKNOODZAAK



Welke zorg is nuttig, eff ectief en verbetert de kwaliteit? Met zorg-

evaluatie vertalen medisch specialisten de resultaten uit weten-

schappelijk onderzoek naar zinnige zorg en gepast gebruik in de 

dagelijkse praktijk. Binnen de kindergeneeskunde gebeurt dit in 

het Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland (SPIN). 

Werkt pepermuntolie tegen het prikkelbare darmsyndroom bij kinderen? Is antibiotica-
gebruik te verminderen bij baby’s met een verhoogd risico op infectie? Van ongeveer de 
helft van alle medische behandelingen is niet duidelijk of ze nuttig zijn of de kwaliteit 
van de zorg verbeteren.

Zorgevaluatie
Een zorgevaluatieonderzoek kan bepalen of een diagnostisch middel of een behandeling 
(kosten)eff ectief is. Maar binnen zorgevaluatie kan men ook nagaan of een richtlijn wordt 
nageleefd of kan praktijkvariatie binnen een zorgpad in kaart worden gebracht. Zo dragen 
zorgevaluaties eraan bij dat patiënten de juiste zorg krijgen. In het Hoofdlijnenakkoord 
(van 2019-2022) is dan ook afgesproken dat zorgevaluaties in 2025 ingebed zijn in de 
dagelijkse praktijk.

Lees meer: 
www.zorgevaluatienederland.nl

Op weg naar betere zorg
Met SPIN wil de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) de kindergenees-
kundige zorg verbeteren en (interprofessionele) samenwerking stimuleren. De NVK heeft 
daarom een kennisagenda opgesteld. Daarin staan de belangrijkste kennishiaten binnen de 
kindergeneeskunde en hoe klinisch onderzoek hier antwoorden op kan geven. Vanuit een 
subsidie zijn drie zorgevaluaties op onderwerpen 
uit deze kennisagenda eind 2021 gestart.

Bekijk de kennisagenda: 
www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin

SPIN in het web 
Naast de drie door SPIN gesubsidieerde zorgevaluaties, wordt  er op verschillende manieren 
aan gewerkt dat deze resultaten straks hun weg naar de praktijk vinden. Dat doen we o.a. 
door de voortgang van de zorgevaluaties binnen de vereniging te bespreken, ervaringen 
uit te wisselen en het verzamelen en bespreken van spiegelinformatie. Daarnaast worden 
nieuwe ideeën opgepakt zoals het doen van snapshot studies. Zo kunnen we de netwerk-
zorg en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Bekijk de lopende zorgevaluaties: 
www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin/lopende-zorgevaluaties

SAMENWERKINGSVERBAND PEDIATRIE IN NEDERLAND

“Zorgevaluatie is noodzakelijk 
om de zorg voor kinderen 
continu te verbeteren.”

Frans Plötz | Kinderarts en hoogleraar 
Zorgevaluatie algemene Kindergeneeskunde

“Inzet van onderzoeksverpleegkundigen 
en onderzoeksbureau zijn onmisbaar.”

Jolita Bekhof | Kinderarts



Hoe kunt u hierbij helpen?
Zorgevaluatie staat of valt met de inzet van kinderartsen en verpleegkundigen. Wilt u 
als collega-kinderarts, afdelingsmanager of bestuurder een bijdrage leveren? Dat kan! 
Bijvoorbeeld door een collega (deels) te alloceren, een onderzoek te ondersteunen met 
faciliteiten of fi nanciën of door een opleidings-, specialisatie- of onderzoeksplek te bieden. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met SPIN. Wij gaan graag 
met u in gesprek over hoe u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het verbeteren 
van de kindergeneeskundige zorg.

Mail of bel ons: 
spin@nvk.nl of 088-2823306

“Samen met ouders data verzamelen 
om onderzoek te doen naar de beste 
zorg voor hun kind is een waardevol 

onderdeel van zorgevaluaties.”
Ariena Rasker en Esther Scheijbeler 

Research assistenten OLVG
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