
Verslag activiteiten 2019-2020  
 
Het Fonds Onderzoek bevond zich in 2019 en 2020 in de verkennende en voorbereidende 
fase opdat het Fonds zich in 2021 zich ten volle kon gaan presenteren. De 
onderzoekscoördinator van het Fonds (een gepromoveerd klinisch epidemioloog) houdt 
daarbij nauw contact met onderzoeksconsortium Lacune, dat ook is ingericht door de NVDV. 
Zowel Lacune als het Fonds Onderzoek richten zich op evaluatieonderzoek. Al zijn er 
verschillen. Ten eerste in schaalgrootte: waar Lacune zich inzet voor het binnenhalen van 
externe onderzoeksgelden voor grootschalig onderzoek naar de Kennishiaten, vormt het 
Fonds Onderzoek daarop een aanvullende functie. In die zin dat het Fonds Onderzoek is 
ingericht voor meer kleinschalig, praktijkgericht onderzoek. Een tweede verschil: projecten 
voor Lacune worden ingediend door samenwerkingsverbanden van vooral UMC’s, terwijl het 
Fonds bedoeld is voor onderzoek door en voor dermatologen en dermatologische 
maatschappen. In die zin is het Fonds Onderzoek complementair aan Lacune, bijvoorbeeld 
ook wanneer een externe subsidiegever eist dat de NVDV een eigen bijdrage moet leveren 
aan een grootschalig evaluatieonderzoek. 
 
In de verkennende fase ontplooide de coördinator de volgende activiteiten: 

- Gesprekken met ZonMw en ZEGG over de plaats en ontwikkeling van zorgevaluatie 
en hun manier van systematische beoordeling daarvan; 

- Oriënterende gesprekken met andere wetenschappelijke verenigingen over hun 
onderzoeksprogramma’s in de volle breedte: de organisatie, de beoordelingscriteria, 
de manier van financiering;  

- Concrete ondersteuning van aanvragende onderzoekers bij het opstellen van 
onderzoeksvoorstellen en, waar nodig, de uitwerking van de onderzoeksresultaten. 
De werkbelasting verschil daarbij zeer: aan een grote aanvraag voor zorgevaluatie, 
opgestelde door het Amsterdam UMC – uiteindelijk ingediend bij ZonMw – was de 
werkbelasting ongeveer 3 uur per week (literatuursearches, meedenken op de 
studieopzet, poweranalyses verrichten, et cetera). Voor een kleinschaliger onderzoek 
namens het Fonds Onderzoek was die tijdsinvestering geringer en ging vooral zitten 
in de (statistische) uitwerking van de resultaten (zie onder). 

 
Samen met het bestuur van het Fonds ontwikkelde de onderzoekscoördinator de website 
met daarop onder andere: 
-een formulier voor het aanvragen van subsidie; 
-de randvoorwaarden en criteria voor indiening ervan; 
-een beoordelingsformulier (op basis van eerder ontwikkelde criteria). 
 
In de verslagperiode kon één onderzoeksvoorstel gehonoreerd worden: een onderzoek in 
vijf dermatologische praktijken naar de implementatie van een (nieuw ontwikkelde) 
algemene, dus niet ziekte-specifieke, PROM. Het wetenschappelijke verslag van deze studie 
verschijnt in 2021 in het NTvDV waarbij mogelijk een meer algemeen verslag in hetzelfde 
jaar zal verschijnen in Medisch Contact. De bijdrage van de onderzoekscoördinator bestond 
met name uit het afronden van het geheel, inclusief de statistische bewerking. 


