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Betreft: inventarisatie kennishiaten anesthesiologie t.b.v. doelmatigheidsagenda 

 

 

Geacht bestuur,  

 

Met deze brief wil ik uw vereniging uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het bepalen van de 

belangrijkste onderwerpen voor de gezamenlijke doelmatigheidsagenda van de Nederlandse Vereniging 

voor Anesthesiologie (NVA).  

 

De anesthesiologie is een breed vakgebied. Behalve rondom het operatiecomplex, werken 

anesthesiologen als pijnspecialist of op de intensive care als anesthesioloog-intensivist. Op de OK 

begeleidt de anesthesioloog het proces rondom de operatie. Operaties hebben invloed op de belangrijkste 

lichaamsfuncties zoals de bloedsomloop en de ademhaling. Daarnaast zijn er, afhankelijk van bijvoorbeeld 

leeftijd, gezondheidstoestand, medicatie of type ingreep, verschillende vormen van anesthesie. 

Anesthesiologen voorkomen en behandelen pijn na de operatie en anesthesioloog-pijnspecialistenzijn 

gespecialiseerd in pijnbestrijding bij patiënten met chronische pijn. Ten slotte zijn ook oncologische 

pijnbestrijding en palliatieve zorg belangrijke onderdelen van de pijngeneeskunde. 

 

Waarom een doelmatigheidsagenda 

Met het opstellen van een doelmatigheidsagenda wil de NVA inventariseren waar in de dagelijkse praktijk 

van de anesthesioloog een gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing (kennishiaten) van de 

effecten van de verschillende interventies of behandelingen maar ook over de kosten hiervan. Het doel is 

dat de meest kosteneffectieve interventie of behandeling in de praktijk wordt gebruikt en dat 

ineffectieve interventies niet meer (of alleen bij bepaalde indicaties) worden toegepast. Het opvullen van 

de kennishiaten geeft gezondheidswinst voor de patiënt en meer doelmatige zorg.  

 

Inbreng patiënten(verenigingen)  

De NVA vindt het erg belangrijk dat patiënten betrokken worden bij het bepalen van die onderwerpen 

waarvan effectiviteit en doelmatigheid onvoldoende is aangetoond. Daarom willen wij u vragen maximaal 

3 kennishiaten te formuleren vanuit uw perspectief en expertise. Wij vragen u zich te richten op 

kennishiaten die u vaak tegenkomt en die van invloed zijn op een substantieel deel van de 
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anesthesiologie. Het verzoek is om de kennishiaten in de vorm van een thema binnen de 

anesthesiologische zorg op te schrijven. Deze mogen zowel betrekking hebben op innovatieve 

vraagstukken als op zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg).  

U wordt verzocht uw top 3 (het mogen er ook minder zijn) op het bijgevoegde invulformulier te noteren 

en vóór 8 mei 2017 te retourneren aan zowel de Patiëntenfederatie t.a.v. Anique ten Brinke 

(a.tenbrinke@patientenfederatie.nl) als naar de NVA t.a.v. Ronald Hortensius (nva@anesthesiologie.nl). 

 

Vervolg 

Alle reacties worden besproken en gebruikt voor het opstellen van een lijst met kennishiaten; deze lijst 

wordt vervolgens door de belanghebbenden geprioriteerd. De belangrijkste kennishiaten worden 

vervolgens gebruikt voor het opzetten van toekomstige onderzoeksprogramma’s, researchnetwerken en 

kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen).  

 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Dr. Elise Y. Sarton, 

Voorzitter NVA 
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