
MINT
De MINT-studie heeft de wind in de 
zeilen; inmiddels hebben alle dertien centra 
meerdere patiënten geïncludeerd en staat de teller 
op 89 inclusies, waarvan maar liefst 24 in december. 
Dat is 37% van de beoogde 240 inclusies. De participe-
rende centra doen het dus hartstikke goed! 
Voor kinderen die moeite hebben met het slikken van 
medicatie hebben we een instructiefilmpje opgenomen. 
Kijk voor dit filmpje en meer informatie op:
www.zorgevaluatienederland.nl/evaluations/mint

Koen Vermeijden, arts-onderzoeker
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Nieuws van de onderzoeker

EOS calculator RCT
We gaan als een speer! Ondanks de bekende december-
inclusiedip zijn we bijna op de helft van het totaal aantal 
te behalen inclusies. Het Spaarne Gasthuis is reeds klaar 
met includeren en ook OLVG nadert de finish. Niet voor 
iedereen is die finish al binnen handbereik. Soms moet er 
zelfs nog een inclusieschepje bovenop. Dat gaat helemaal 
goedkomen in 2023: op naar een fantastisch inclusiejaar!

Bo van der Weijden – arts-onderzoeker

Beste lezers,

Wij zijn verheugd over de ondersteuning en betrokkenheid van SPIN bij onze 
OxyKids studie! De OxyKids studie is een multicenter randomized controlled trial 
naar effectieve en veilige saturatiegrenzen bij opgenomen kinderen met dyspnoe. 
Tien algemene ziekenhuizen doen mee. De zorgevaluatie wordt gefinancierd vanuit 
het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw en de Stichting Astma Bestrijding.
Momenteel bevinden we ons in de voorbereidende fase. We verwachten begin zomer 2023 te kunnen starten 
met includeren. Meer weten over deze zorgevaluatie? Neem dan contact met ons op!  We zijn binnenkort te  
vinden via www.zorgevaluatienederland.nl/oxykids

Mede namens ons projectteam,
Sam Louman, arts-onderzoeker (slouman@spaarnegasthuis.nl)
Annemie Boehmer, kinderarts-pulmonoloog en principal investigator, Spaarne Gasthuis

neoPARTNER
Een opname op de afdeling neonatologie kan zorgen voor  
stress- en angstgevoelens bij ouders. Vaak wordt het 
kind verzorgd door verpleegkundigen en minder door de 
ouders. Door hun minder actieve rol kunnen ouders nog 
lang na opname van hun kind angst en posttraumatische 
klachten ervaren. De ziekenhuisopname heeft hierdoor 
vergaande gevolgen voor zowel ouder als kind.
 
Met de neoPARTNER studie wordt onderzocht wat het 
effect is op kind, ouders en zorgverleners als ouders 
actief deelnemen aan de zorg. Op tien neonatologie-
afdelingen wordt hiervoor het Family Integrated Care 
zorgconcept geïmplementeerd. 
 
De tien ziekenhuizen hebben tot nu toe 238 inclusies: 
33% van het totaal beoogde inclusies.  Het Family Integra-
ted Care zorgmodel is inmiddels geïmplementeerd in zes 
ziekenhuizen; vier centra zijn gestart met het includeren 
van de interventiegroep. Samen met Care4Neo wordt 
eraan gewerkt om maandelijkse ouderbijeenkomsten 
na ontslag uit het ziekenhuis te organiseren in het kader 
van peer-to-peersupport. Meer informatie: 
www.zorgevaluatienederland.nl/neopartner.

Hannah Hoeben, arts-onderzoeker



Maak kennis met 
commissielid

Edmond Rings

“Het is inspirerend om samen te 
werken met een slagvaardige en 
actieve commissie. SPIN brengt 
veel klinische en methodische 
kennis en ervaring in via de indi-
viduele leden en het traject wordt 
uitstekend ondersteund.”

Edmond startte zijn medische 
loopbaan in het AMC. In het UMCG 
specialiseerde hij zich daarna tot 
kinderarts en in maag-darm en 
leverziekten.

Sinds 2014 is Edmond afdelings-
hoofd van de afdeling Kinderge-
neeskunde van het Erasmus MC 
Sophia en de afdeling Kindergenees-
kunde in het LUMC -Willem Alexan-
der Kinderziekenhuis, die nauw met 
elkaar samenwerken. “Het is leuk 
als wordt gevraagd een hiaat op 
te vullen van de kennisagenda van 
de algemene kindergeneeskunde, 
met daarbij ondersteuning van 
een grote subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.”

Nieuws en agenda

lees verder

email spin@nvk.nl
telefoon 088-2823306

NVK / SPIN

Klankbord-
bijeenkomst

6 februari 2023 19.30 - 21.00 uur 
via Zoom

Terugkoppeling van lopende 
zorgevaluaties en het thema ‘hoe 
resultaten om te zetten in publicatie 
en implementatie’. 

Meld je vast aan bij spin@nvk.nl

Masterclass

Op 13 maart  vindt in Driebergen 
een SPIN-Masterclass plaats. 
Daarbij staan zowel netwerkvor-
ming, informeren en leren als zorg-
evaluatie centraal. Verschillende 
workshops besteden aandacht aan  
de detectie van een klinisch vraag-
stuk en het bepalen van welke data 
écht nodig zijn voor onderzoek. 

Daarnaast wordt het patiënten-
perspectief toegelicht. Aansluitend 
is er een diner, waarbij nog verder 
wordt ingegaan op netwerkvorming. 

Sprekers zijn onder meer: 
Sjoerd Repping (ZE&GG), 
Jolita Bekhof (SPIN) en mr. Anjet 
van Dijken (Kind&Ziekenhuis).

Er is geen eigen bijdrage, 
aanmelden kan hier.
Accreditatie is aangevraagd bij 
de NVK.

Wetenschapsdag

De eerste NVK Wetenschapsdag is 
een feit. Met circa 50 kinderartsen 
en researchmedewerkers werd 
het een interessante dag met veel 
interactie. Bekijk de aftermovie hier 
of lees het verslag om een beeld te 
krijgen En: houd 10 november 2023 
alvast vrij. Want dan is de volgende 
NVK Wetenschapsdag.

OOK 
INTERESSANT 
VOOR JOU

VELDNORM
De Veldnorm voor de toetsing en 
kwaliteitsborging WMO-plichtige 
zorgevaluaties is geaccordeerd. 

De Veldnorm moet ervoor zorgen 
dat zorgevaluaties sneller van 
start kunnen gaan. De norm is 
ontwikkeld met alle partijen 
binnen het programma Zorg-
evaluatie en Gepast Gebruik.  

NIEUWE LEDEN 
SPIN-COMMISSIE
In de commissie SPIN heeft 
Gertjan Driessen afscheid genomen 
en kunnen we twee nieuwe leden 
welkom heten, Mirjam Scheffers 
uit Rijnstate en Arvid Kamps uit 
het Martini Ziekenhuis.

https://assets.nvk.nl/p/491522/none/video/2212014_NVK%20Wetenschapsdag_Aftermovie.mp4
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/UWVnXdnIftLwh6tjWwEH648bL1hsl8u2UznQy7Bpk-lY4YzErA9n4niLtgRqYCS_/dywDzg636SaI4kp
https://nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin/nieuws-spin
https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin



