
Geachte collegae, 

 

Recent is het project “Kennisagenda VKGN” gestart om te inventariseren waar in de klinische 

genetica een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing/expert opinion bestaat (kennishiaten). 

Kennishiaten worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen of zijn actueel in de 

dagelijkse praktijk en kunnen leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te 

krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek. 

 

Het doel van het project is te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste 

kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de VKGN en een plan van aanpak hoe deze door 

middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen 

leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten. 

 

Om inzicht te krijgen waar de hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing voor klinische genetica 

liggen, bent u recent gevraagd kennishiaten te formuleren en aan ons te versturen. Wij zijn verheugd 

met het aantal kennishiaten die wij hebben ontvangen. 

 

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde 

kennishiaten. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging van klinische 

genetica en overige organisaties, zoals patiëntenverenigingen en de IGJ. Dit alles om een solide 

draagvlak te creëren voor de kennisagenda.  

 

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennishiaten de grootste 

prioriteit hebben als het gaat om opzet van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste kennishiaten 

zijn de onderzoeksvragen voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, 

researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen). De werkgroep wil u graag uitnodigen 

voor deze prioriteringsbijeenkomst op: 

 

Dinsdag 25 januari 2022 van 17.00 tot 20.00 uur 

Locatie: ZOOM 

 

Graag horen wij uiterlijk vóór 10 januari 2022 of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn door een 

bericht te sturen naar secretariaat@kennisinstituut.nl. Zou u hierbij ook willen aangeven wat uw 

aandachtsgebied is: 

• Cardiogenetica 

• Therapie 

• Neurogenetica 

• Oncogenetica 

• A&O 

• Reproductieve genetica 

• Overkoepelend  

 

U kunt eventueel meer dan één aandachtsgebied doorgeven. Ook als u geen specifiek 

aandachtsgebied heeft, dan bent u van harte welkom. 
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Voor vragen kunt u terecht bij Babette de Geest (b.degeest@kennisinstituut.nl of 06-12441026). Half 

januari ontvangt u van ons een uitgewerkt programma met de methodiek van prioriteren en de lijst 

met geïnventariseerde kennishiaten. 

Uw deelname is uiterst belangrijk om een goede prioritering mogelijk te maken. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de werkgroep ‘Kennisagenda VKGN, 

 

Dr. Marjolein Kriek, Klinisch geneticus 
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