
Overzicht kennishiaten 2017 – aanvragen en honorering (dd 2020) - Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde 

Nr Kennishiaat Deelgebied Aangevraagde en toegekende subsidies sinds 

kennisagenda* 

1 Wat is de effectiviteit van een medisch-specialistisch 

revalidatiegeneeskundig programma in vergelijking met 

enkelvoudige cognitieve gedragstherapie (CGT) of graded exercise 

therapy (GET) op het gebied van klachtenreductie, participatie en 

kwaliteit van leven bij patiënten met specifieke en aspecifieke 

diagnosen waar vermoeidheid een hoofdklacht is? 

Multimorbiditeit en aandoening- 

overstijgend 

 

2 Wat is de (kosten)-effectiviteit van interdisciplinaire oncologische 

revalidatie op pijn, vermoeidheid, depressie, angst, participatie en 

kwaliteit van leven in vergelijking met gebruikelijke zorg? 

Organen en oncologie Ltc onderzoeksvoorstel (niet gehonoreerd) 

Toegekend: ZonMW Doelmatigheidsonderzoek, 

looptijd 4 jaar, onderzoek per 1-12-19 gestart (€ 

653.500,-) 

3 Wat is de (kosten)-effectiviteit van operatieve in vergelijking met 
conservatieve decubitusbehandeling op het verbeteren van de 
kwaliteit van leven bij patiënten met een dwarslaesie?  

Wervelkolom en dwarslaesie  

4 Wat is de effectiviteit van een revalidatiegeneeskundig 
programma bij volwassenen met cerebrale parese (CP), gericht op 
het verminderen van chronische pijn en vermoeidheid in 
vergelijking met gebruikelijke zorg?  

CP en overig hersenen Ltc onderzoeksvoorstel (niet gehonoreerd) 

5 Wat is de (kosten)-effectiviteit op korte en lange termijn van 
gestructureerde functionele therapie op het lopen/ zich 
verplaatsen en op participatie van kinderen met CP in vergelijking 
met gebruikelijke zorg?  

CP en overig hersenen Ltc onderzoeksvoorstel (niet gehonoreerd) 

6 Wat is de effectiviteit van toeleiding naar arbeid vanuit de 
revalidatie bij patiënten met CVA, TBI of MS op behoud van- of 
terugkeer naar werk en functioneren op het werk in vergelijking 
met gebruikelijke zorg?  

Multimorbiditeit en 

aandoeningoverstijgend 

Ltc onderzoeksvoorstel (niet gehonoreerd) 

ZonMw Gewoon Bijzonder aanvraag ingediend juli 

2020 en gehonoreerd 

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)’ methode bij 

NAH 

7 Wat is de (kosten)-effectiviteit van revalidatie op afstand (e-
coach/telerevalidatie) bij patiënten met CVA of TBI op functie, 
kwaliteit van leven en participatie in vergelijking met face-to-face 
contact?  

CVA en TBI - Gericht op mantelzorger (ZonMw) 

- gericht op slaap  (Heliomare) 



- LtC onderzoeks-voorstel (niet gehonooeerd) 

SET subsidies? 

8 Wat is de (kosten)-effectiviteit van nieuwe protheseknieën bij 
amputatiepatiënten met een amputatie van de onderste 
extremiteit in vergelijking met gebruikelijke zorg?  

Bewegingsapparaat en amputaties Ltc onderzoeksvoorstel (niet gehonereerd) 

Toegekend: ZonMW Goed gebruik Hulpmiddelen, 

looptijd 43 maanden, onderzoek per 1-12-19 gestart (€ 

378.850,-) 

 

Optimale invulling van zorg en meetinstrumenten 

Nr Kennishiaat Deelgebied Subsidies / onderzoeken sinds 

kennisagenda 

9 Welke combinatie van inhoud en omvang (in uren) van 
revalidatiebehandeling geeft de meest doelmatige zorg 
(verbetering kwaliteit van leven ten opzichte van de 
gemaakte kosten) voor patiënten met chronische 
musculoskeletale pijn per zwaartecategorie van de ervaren 
beperkingen (per WPN klasse)?  

Chronische pijn LtC Onderzoeksvoorstel (niet 

gehonoreerd) 

10 Wat is een goede, eenvoudige uitkomstmaat voor het 
bepalen van de effectiviteit van een fysiek 
trainingsprogramma bij volwassenen en kinderen met een 
neuromusculaire aandoening in vergelijking met reguliere 
inspanningstesten? 

Neuromusculaire 

aandoeningen inclusief z.v. 

Parkinson en MS 

Onderzoeksvoorstel (ingediend) 

 


