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Bericht van de onderzoeker

EOS calculator RCT
We zijn los..! Alle centra zijn gestart, waarbij in totaal 
al 325/1830 (17,8%) pasgeborenen zijn geïncludeerd. 
Het snelst includerende centrum is het Spaarne Gasthuis. 
Zij zijn met 109/325 (33,5%) inclusies absolute koploper. 
De belangrijkste lessen zijn: 
1.  Betrek de research-medewerker op de werkvloer  

(bijvoorbeeld door aanwezigheid bij de neonatologie- 
gynaecologie dagstart), 

2.  Maak (meerdere) mensen verantwoordelijk voor het 
includeren, en 

3.  ‘Blijf er bovenop zitten..!’, zoals het Spaarne-motto luidt. 
Aan alle deelnemende centra: zet ‘m op!

Bo van der Weijden, arts-onderzoeker

Zorgevaluatie is noodzakelijk 

Elk kind heeft op ieder moment en op elke plek recht op de best onderbouwde zorg. De zorg-evaluatie – die vanaf 
2025 deel gaat uitmaken van de reguliere patiëntenzorg – is belangrijk bij die onderbouwing. Door evaluatie kunnen 
we de effectiviteit van de toegepaste zorg onderbouwen en krijgen we inzicht of de geleverde zorg zinvol is. 

Zo kunnen we met z’n allen de zorg voor kinderen continu blijven verbeteren.  
Ga naar www.zorgevaluatienederland.nl/nvk voor goede voorbeelden. Meedoen aan een zorg- 
evaluatie? Meld je aan bij spin@nvk.nl

Prof. dr. Frans B. Plötz, kinderarts en hoogleraar Zorgevaluatie algemene Kindergeneeskunde 
Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC

Mint
De MINT-studie evalueert de effectiviteit van pepermunt-
oliecapsules als behandeling van Prikkelbare Darmsyn-
droom en functionele buikpijn bij kinderen. Na wat 
opstartproblemen bij het bouwen van de app en de 
database is in mei het eerste kind geïncludeerd. Inmiddels 
staat de teller op 28 vanuit 6 verschillende centra. Bij de 
andere 7 centra staat het startsein inmiddels ook op groen. 

Het blijkt dat de speciaal voor de MINT-studie ontwikkelde 
buikpijndagboekapp erg goed wordt ingevuld; potentiële 
deelnemers staan zeer welwillend tegenover participatie.

In samenwerking met Trialbureau 
Zorgevaluatie Nederland is er nu ook 
een zakkaartjesapp beschikbaar. Deze is te
downloaden in de App Store of Google Play Store onder 
de naam ‘Zakkaartjes’ door ‘everywhereIM BV’. In de app 
staan ook de neoPARTNER en de EOS Calculator.

Wilt u meer weten over de MINT-studie? Kijk dan op 
www.zorgevaluatienederland.nl/mint

Koen Vermeijden, arts-onderzoeker

neoPARTNER
Heeft het structureel betrekken van 
ouders bij de zorg op de neonatologie-
afdeling een positief effect op kind, ouders 
en zorgverleners? 
 
De 10 deelnemende ziekenhuizen hebben tot nu toe 
146 inclusies behaald; dat is 20% van het beoogde 
aantal. Oftewel, de ziekenhuizen zijn goed bezig! 
Het Family Integrated Care zorgmodel is inmiddels geïm-
plementeerd in 4 ziekenhuizen; zij starten nu met include-
ren voor de interventiegroep. Ga voor meer informatie 
naar www.zorgevaluatienederland.nl/neopartner.

Milène Alferink, arts-onderzoeker

https://www.zorgevaluatienederland.nl/associations/8f23382b-07dd-40ae-851a-cf4e3483dd9c


De folder om zorgevaluatie onder de 
aandacht te brengen van collega’s, 
management en directie is op te 
vragen via spin@nvk.nl of online te 
bekijken.

maak kennis met 
commissielid

Natanja Oosterom

Ze is tweedejaars 
AIOS kindergenees-
kunde in het cluster 
Utrecht. Als lid van 
de junior NVK mag 
zij zitting nemen in 
de commissie SPIN. 

Tijdens haar 
promotieonderzoek in het Prinses 
Máxima Centrum voor Kinderonco-
logie onderzocht zij voorspellende 
factoren van hoge-dosis methotrex-
aat toxiciteit bij kinderen met acute 
lymfatische leukemie. ‘Het is leuk 
om samen met kritische collega’s 
de huidige zorg te evalueren en na 
te denken over verbetering van de 
zorg van de toekomst.’

FOLDER

Nieuws en agenda

lees verder

email spin@nvk.nl
telefoon 088-2823306

NVK / SPIN

Masterclass

Save the date: 
masterclass op 13 maart 2023
Op maandagmiddag 13 maart 2023 
is er een masterclass met als doel 
netwerkvorming, informeren en 
het delen en leren van elkaar over 
het doen van zorgevaluaties. 
Aansluitend is een diner gepland. 
Het programma volgt eind dit jaar.
De masterclass zal plaatsvinden in 
Driebergen.

Be-My-Coach

De aanvraag van Arieke Janse 
haalde net niet de laatste 7 bij 
de SPIN-ronde. Hierna heeft ze 
met succes een subsidieaanvraag 
gehonoreerd gekregen bij ZIN, in 
het kader van leren gebruiken van 
uitkomstinformatie (bij obesitas) 
voor Samen Beslissen. Klik hier  
voor meer informatie.

Wetenschapsdag

Op vrijdag 25 november houdt de 
NVK de eerste Wetenschapsdag! 
Iedereen is welkom op deze dag vol 
discussie, interactie en verbinding. 
Zorgevaluatie-onderzoek komt 
aan de orde en er zijn onder meer 
presentaties van de NVK Commissie 
Wetenschap en andere kinderge-
neeskundige onderzoeksnetwerken. 
Ook zijn er ronde-tafel discussies 
over team science.  Tot slot is er een 
interactieve workshop van verander-
kundige en muzikant Coen Jutte. 
Klik hier om in te schrijven.

OOK INTERESSANT 
VOOR JOU

 SPIN LANDKAART
Er is inmiddels een landkaart beschik-
baar met  de lopende zorgevaluaties 
binnen de algemene kindergenees-
kunde. (aan de upload-snelheid 
wordt nog gewerkt). Er volgt nog een 
tweede landkaart met informatie 
over contactpersonen en mogelijke 
wetenschappelijke ondersteuning 
per ziekenhuis. Ben je als contact-
persoon nog niet benaderd, stuur 
dan een mail naar spin@nvk.nl

https://assets.nvk.nl/p/491522/none/Folder-Evaluatie%20van%20zorg%20is%20noodzaak_definitief.pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/29YLLRK
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/subsidieregelingen/subsidieregeling-leren-gebruiken-van-uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen/thema-2022-samen-beslissen-met-kinderen/gehonoreerde-projecten-2022
https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin/nieuws-spin
https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin



