
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2017;161: D1764 1

PE
RS
PE
CT
IE
F

Medisch wetenschappelijk onderzoek zou zorgver-
leners en patiënten moeten helpen bij het nemen 
van belangrijke beslissingen in de spreekkamer. 

Het overgrote deel van het medische onderzoek blijkt 
daar echter niet geschikt voor te zijn, zo concludeerden 
de auteurs van een spraakmakende serie artikelen in The 
Lancet, getiteld ‘Increasing value, reducing waste’.1 Hun 
conclusie over de beperkte relevantie van medisch 
wetenschappelijk onderzoek vindt brede steun, ook in 
Nederland.2-5 De Nederlandse medische onderzoekswe-
reld wil daar graag iets aan doen. Dat ‘begint met het 
agenderen van voor de praktijk relevante onderwerpen, 
door samen te werken met beoogde gebruikers van ken-
nis, en het stellen van vragen die er toe doen’, aldus de 
Gezondheidsraad.3

Maar hoe stel je zo’n onderzoeksagenda op en vooral: wat 
is de rol van patiënten daarin? Daarover lopen de discus-
sies hoog op, zoals eerder werd beschreven in een ‘Opera’ 
in 3 delen in dit tijdschrift.6 Vragen die daarbij opkomen 
zijn: kunnen patiënten wel meedenken over prioritering 
van wetenschappelijk onderzoek?7 En als ze al mogen 
meedenken, hebben ze dan ook echt invloed op de con-
clusies, of worden die uiteindelijk toch weer geschreven 
door onderzoekers, met hun eigen prioriteiten?8

PatiëntParticiPatie bij onderzoeksPrioritering
Midden in deze discussie reikte de Federatie van Medisch 
Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) in november 
2016 de maatschappelijke Federa-prijs uit aan de James 
Lind Alliance (JLA).9 De JLA, onderdeel van het Britse 
National Institute for Health Research, is een organisatie 
die in 2004 werd opgericht door Sir Iain Chalmers, een 
van de auteurs en initiatiefnemers van de eerderge-
noemde Lancet-serie. Het doel van de JLA is om gebrui-
kers van wetenschappelijke kennis – patiënten, familiele-
den en behandelaars – samen een onderzoeksagenda op 
te laten stellen voor een ziekte of een vorm van zorg. In 
een zogenoemde ‘priority setting partnership’ (PSP) 
komen ze stapsgewijs tot een top-10 van de belangrijkste 
onbeantwoorde onderzoeksvragen over de ziekte.10 Tot 
nu toe zijn er ruim 50 top-10’en gemaakt (tabel 1), waar-
van één in Nederland.11 Voor de inhoud en achtergrond 

de britse james Lind alliance (jLa) ontwikkelde een methode 
om behandelaars, patiënten en familieleden samen een 
onderzoeksagenda op te laten stellen voor een ziekte of 
behandelvorm. in een ‘priority setting partnership’ stellen 
ze stapsgewijs een top-10 op van de belangrijkste onbeant-
woorde onderzoeksvragen. de inbreng van patiënten en hun 
naasten in de prioritering weegt daarbij even zwaar als die 
van behandelaars. tot nu toe zijn er ruim 50 van deze top-
10’en gemaakt, waar van één in nederland. de jLa-methode 
combineert elementen van de twee zeer verschillende 
methoden die op dit moment gangbaar zijn in nederland: 
het dialoogmodel, ontwikkeld door de VU, en de ‘agenda 
zorgevaluatie’, ontwikkeld door de Federatie van Medisch 
specialisten. de jLa-methode is goed uitvoerbaar en leidt 
tot nieuwe onderzoeksvragen. Het grootste voordeel is dat 
ze leidt tot een dialoog tussen makers en gebruikers van 
kennis over wat de relevante onderzoeksvragen zijn.
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van deze top-10’en, zie de website van de JLA (www.jla.
nihr.ac.uk/top-10-priorities).12

Ondanks de uitreiking van de Federa-prijs aan de JLA is 
de JLA-methode in Nederland nog vrij onbekend. In dit 
artikel geven we een beschrijving van de methode, mede 
op grond van eigen ervaringen.11 Daarbij gaan we ook 
nader in op de wijze waarop de JLA-methode antwoor-
den geeft op de vragen over de rol van patiënten bij het 
prioriteren van medisch wetenschappelijk onderzoek.6-8 
We vergelijken de JLA-methode met twee andere vormen 
van onderzoeksagendering die in Nederland al wat gang-
baarder zijn: het dialoogmodel dat is ontwikkeld door de 
Vrije Universiteit, en de ‘agenda zorgevaluatie’ van de 
Federatie van Medisch Specialisten (FMS).13,14

de jLa-MetHode
Het opstellen van een onderzoeksagenda met de JLA-
methode duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. In het 
via internet gratis beschikbare JLA-handboek staat de 
methode uitgebreid beschreven.10 De JLA heeft advi-
seurs in dienst die meedenken en meehelpen bij elke 
PSP. Meestal leiden zij ook de discussiebijeenkomsten. 
Initiatiefnemers kunnen gezondheidsfondsen zijn, maar 
ook patiëntenverenigingen of specialistenverenigingen; 
meestal is het een gezamenlijk initiatief. PSP’s werden 
tot nu toe vooral gefinancierd door gezondheidsfondsen.
De JLA-methode bestaat uit de volgende 6 stappen:
(a) Stuurgroep samenstellen Een PSP begint met het 

samenstellen van een stuurgroep van ongeveer 12 men-
sen. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor het hele 
proces, van start tot finish. In de stuurgroep zitten verte-
genwoordigers van zorgverleners (ook paramedici en 
verpleegkundigen), patiënten en familieleden van patiën-
ten. De stuurgroep wordt bijgestaan door een informa-
tiespecialist, die meestal werkzaam is bij een kennisinsti-
tuut of zorginstelling.
(b) Enquête uitzetten Via internet en sociale media 
wordt vervolgens een enquête uitgezet. Niet alleen onder 
de leden van de betrokken beroepsverenigingen, maar 
ook bij de leden van patiënten- en ouderorganisaties. En 
ook onder betrokkenen die niet zijn georganiseerd. Er 
wordt expliciet verzocht om vragen door te geven die in 
de spreekkamer worden gesteld en die nog niet met 
onderzoek beantwoord kunnen worden. Aan de formule-
ring van de ingediende vragen worden geen eisen gesteld.
(c) Onderzoeksvragen groeperen De enquête levert 
meestal honderden of duizenden deels overlappende reac-
ties op. De stuurgroep groepeert de vragen vervolgens per 
thema. De informatiespecialist controleert onder meer in 
PubMed of vragen al zijn beantwoord in relevante over-
zichtsartikelen over effectonderzoek van hoge kwaliteit. 
Deze vragen komen uiteraard niet in de agenda terecht.
(d) Onderzoeksvragen combineren Overlappende 
onderzoeksvragen worden door de stuurgroep samenge-
nomen, waarna er enkele tientallen unieke onderzoeks-
vragen overblijven.

tabeL 1  aandoeningen en behandelvormen waarvoor een onderzoeksagenda is opgesteld met de methode van de James Lind alliance12

aandoening of procedure ( jaartal)

acne (2014) 

alcohol-gerelateerde leverziekte (2016) 

anesthesie en perioperatieve zorg (2015) 

anticonceptie (2017)

astma (2007) 

autisme (2016) 

baarmoederkanker (2016)

beroerte (Schotland) (2011) 

bipolaire stoornis (2016) 

cavernoom (2015) 

chirurgie voor veelvoorkomende problemen van de 

schouder (2015) 

cellulitis (2017)

cystische fibrose (2017) 

decubitus (2013) 

dementie (2013) 

dementie (Canada) (2017)

depressie (2016) 

diabetes mellitus type 1 (2011) 

doodgeboorte (2015) 

dwarslaesie (2014) 

eczeem (2012) 

eetstoornissen (Nederland) (2016) 

endometriose (2017)

fibromyalgie (Canada) (2016) 

gespleten lip en gehemelte (2012) 

gezichtsvermogen en visus (2013)

haaruitval (2015)

heup- en knievervanging voor artrose (2014)

hidradenitis suppurativa (2013) 

hypertensie (Canada) (2016) 

inflammatoire darmziekten (2015) 

intensive care (2014) 

jeugdhandicap (2014) 

mesothelioom (2014) 

mild tot matig gehoorverlies (2015) 

multiple sclerose (2013) 

neuro-oncologie (2015) 

nierkanker (Canada) (2015) 

niertransplantatie (2016) 

oor, neus en keel (aspecten van evenwicht) (2011) 

palliatieve en einde-van-het-leven-zorg (2015) 

patiëntveiligheid in de eerste lijn (2017)

prostaatkanker (2010) 

schizofrenie (2011) 

spoedeisende geneeskunde (2017) 

tinnitus (2012) 

urine-incontinentie (2008) 

vitiligo (2010) 

vroege heup- en knie-artrose (2016) 

vroeggeboorte (2014) 

ziekte van Lyme (2012)

ziekte van Parkinson (2014)
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(e) Tussentijdse prioritering De gecombineerde vragen 
worden – bijvoorbeeld via een webportaal – uitgezet 
voor een tussentijdse prioritering.11 Respondenten rang-
schikken deze vragen tot een persoonlijke top-10. De 
reacties worden afzonderlijk weergegeven in aparte top-
10’en voor zorgverleners, patiënten en familieleden. Uit-
eindelijk blijven er dus maximaal 30 vragen over.
(f) Opstellen top-10 Tijdens een slotbijeenkomst bren-
gen zorgverleners, patiënten en familieleden de overge-
bleven 30 vragen in enkele discussieronden terug tot een 
gezamenlijke top-10. Deze top-10 wordt vervolgens gepu-
bliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en op de 
website van de JLA. Bij deze publicatie worden meestal 
ook patiënten betrokken.

nieUwe onderzoeksVragen
Door de vragen van een groot aantal top-10’en te verge-
lijken met de onderzoeksvragen in geregistreerde trials 
toonden Chalmers en collega’s aan dat de JLA-methode 
inderdaad leidt tot nieuwe onderzoeksvragen die nor-
maal gesproken niet worden geadresseerd in onder-
zoek.15 Opvallend is verder dat onderzoeksagenda’s die 
mede zijn opgesteld door patiënten niet alleen leiden tot 
klinische onderzoeksvragen. In de onderzoeksagenda’s 
die met de JLA-methode zijn opgesteld worden ook fun-
damentele en translationele onderzoekers aangespro-
ken.
De eerste PSP’s hebben geleid tot onderzoeksprojecten 
die inmiddels zijn afgerond.12 Enkele top-10’en zijn door 
het financierende fonds overgenomen in een onderzoeks-

tabeL 2  vergelijking van methoden voor onderzoeksagendering waarin gebruikers van onderzoeksresultaten participeren

kenmerk methode (organisatie)

dialoogmodel (VU) ‘priority setting partnership’ (jLa) agenda zorgevaluatie (FMs)

algemeen

 theoretische achtergrond antropologie, sociologie klinische epidemiologie (GB) klinische epidemiologie (NL)

 initiatiefnemer patiëntenvereniging fonds, patiëntenvereniging en/of 

specialistenvereniging

wetenschappelijke 

specialistenvereniging

 afbakening onderwerp ziekte ziekte of behandelvorm specialisme

 patiënten in de werkgroep ja ja nee

 financier fondsen en zonmw fondsen en NHS SKmS, zonmw, zN

 aantal afgeronde agenda’s (waarvan in NL) 15 (15) 52 (1) 6 (6)

inventarisatie vragen

 methode ophalen onderzoeksvragen focusgroepen enquête enquête

 afbakening inhoud van de vragen geen;

nadruk op leven met de ziekte

geen;

nadruk op behandeling

behandeling

 eisen aan formulering van de vragen geen geen PICO-format

 check of vragen al zijn onderzocht nee ja ja

samenvoegen en prioriteren

 verzamelen vragen per doelgroep 2 lijsten:

 vragen van patiënten en verzorgers

 vragen van behandelaars

3 lijsten:

 vragen van patiënten

 vragen van verzorgers

 vragen van behandelaars 

1 lijst

 rekening houden met bestaande 

onderzoekslijnen

nee nee ja

 getalsmatig gelijkwaardige aanwezigheid 

patiënten bij prioriterings-bijeenkomst

ja ja nee

JLa = James Lind alliance; FmS = Federatie van medisch Specialisten; GB = Groot-Brittannië; NL = Nederland; NHS = National Health Service; SKmS = Stichting 

Kwaliteitsgelden medisch Specialisten; zN = zorgverzekeraars Nederland; PICO staat voor: Patiënt, probleem of populatie, Interventie, Controle (‘comparison’) en 

uitkomst (‘Outcome’).
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call, onder andere door Marie Curie (een Brits fonds voor 
onderzoek naar terminale en palliatieve zorg).

nederLandse MetHoden Voor onderzoeksagendering
De JLA-methode werd ontwikkeld in Groot-Brittannië 
en is tot nu toe één keer in Nederland toegepast, voor 
eetstoornissen.11 In Nederland kennen we al wel twee 
andere vormen van onderzoeksagendering: het dialoog-
model en de inventarisatie van kennishiaten in het kader 
van een FMS-agenda zorgevaluatie. Globaal hebben deze 
methoden dezelfde opbouw als de JLA-methode. Het 
begint met een brede inventarisatie van mogelijke onder-
zoeksvragen. Deze worden ingedikt en geprioriteerd en 
uiteindelijk gepubliceerd in de vorm van een korte lijst 
met relevante onderzoeksvragen. De invulling van de 
stappen – en vooral de rol van patiënten in dit proces – 
verschilt sterk per methode (tabel 2).
Dialoogmodel Het dialoogmodel werd aan de VU ont-
wikkeld door Broerse en Abma.13 Met deze methode zijn 
inmiddels zo’n 15 onderzoeksagenda’s gemaakt, alle in 
Nederland.16 In grote lijnen zijn de stappen in het dia-
loogmodel vergelijkbaar met die van de andere metho-
den. Een opvallend verschil is dat het dialoogmodel is 
ontwikkeld vanuit een kwalitatieve andragologische 
insteek, terwijl beide andere methoden zijn geworteld in 
de klinische epidemiologie.16,17 Het doel is een dialoog op 
gang te brengen tussen patiënten en onderzoekers. Om te 
voorkomen dat het patiëntengeluid hierin onvoldoende 
wordt gehoord, start men met aparte focusgroepen voor 
patiënten en onderzoekers. In de patiënten-focusgroepen 
worden ervaringen gedeeld en gaan de deelnemers samen 
op zoek naar de belangrijkste vragen. De verslagen van de 
focusgroepen vormen het startpunt voor de dialoog tus-
sen patiënten en onderzoekers.13

FMS-methode Het startpunt voor de FMS-methode is 
het medische specialisme, en niet een ziekte of patiën-
tengroep.14 De werkgroep is monodisciplinair: patiënten 
maken geen deel uit van de werkgroep. Bij het ophalen 
van vragen wordt deelnemers gevraagd om het PICO-
format aan te houden (PICO staat voor: Patiënt, pro-
bleem of populatie, Interventie, Controle (‘comparison’) 
en uitkomst (‘Outcome’)). Daarmee is deze methode 
sterk gericht op RCT’s. Bij de uiteindelijke prioriterings-
bijeenkomsten zijn wel patiëntvertegenwoordigers aan-
wezig, maar deze zijn sterk in de minderheid.18 In tegen-
stelling tot beide andere methoden houdt de FMS bij de 
keuze van de prioriteiten expliciet rekening met de 
bestaande onderzoekslijnen in de Nederlandse onder-
zoekscentra.14

een VergeLijking Van de MetHoden
Onderzoekagenda’s die zijn opgesteld door kennisge-
bruikers kunnen helpen om het medische onderzoek in 

Nederland relevanter te maken. Het opstellen van een 
onderzoeksagenda leidt tot nieuwe onderzoeksvragen. 
Het grootste voordeel is dat zo’n proces leidt tot een dia-
loog tussen makers en gebruikers van kennis, over wat de 
relevante onderzoeksvragen zijn voor een bepaalde ziekte 
of behandelvorm.16,19

De twee bestaande Nederlandse methoden verschillen 
enorm, zoals wel blijkt uit tabel 2. De JLA-methode 
neemt als het ware een tussenpositie in. De toevoegde 
waarde van de JLA-methode is dat er internationaal al 
veel ervaring mee is opgedaan; bovendien is met de PSP 
voor eetstoornissen aangetoond dat deze methode ook in 
Nederland goed uitvoerbaar is.13 De JLA-methode heeft 
al geleid tot tientallen nieuwe onderzoeksprojecten.12 
Zodra er in Nederland wat meer PSP’s zijn uitgevoerd, 
zou het goed zijn het proces en de uitkomsten van de drie 
methoden een keer direct te vergelijken, voor eenzelfde 
patiëntengroep.
De JLA-methode is net als de FMS-methode geworteld in 
de klinische epidemiologie, maar dan de iets minder 
strikte Britse variant.20 Zo hoeven de respondenten hun 
vragen niet te formuleren volgens het PICO-format. De 
stuurgroep van een PSP bestaat niet alleen uit medisch 
specialisten, maar uit zorgverleners, patiënten én hun 
naasten. De inbreng van patiënten en naasten in de tus-
sentijdse prioritering wordt apart gehouden, vergelijk-
baar met het dialoogmodel. In de prioritering volgens de 
JLA-methode wordt met opzet geen rekening gehouden 
met de bestaande onderzoekslijnen.1,12

Patiënten en naasten zouden altijd betrokken moeten 
worden bij het opstellen van een onderzoeksagenda. Hun 
rol is kwetsbaar: écht meebeslissen gaat niet vanzelf.9 In 
de JLA-methode zijn daarom – net als in het dialoogmo-
del – voorzorgsmaatregelen ingebouwd. Welke van beide 
beproefde methoden het beste helpt om de stem van de 
patiënt te laten doorklinken in de uiteindelijke agenda, 
zou nader onderzocht moeten worden.16,17

tot sLot

Het opstellen van een onderzoeksagenda is geen doel op 
zich.15,19 Onderzoekers zouden erdoor geïnspireerd moe-
ten worden bij het opzetten van nieuw onderzoek. De 
opstellers zouden daarom in gesprek moeten gaan met 
onderzoekers, gezondheidsfondsen en andere subsidie-
gevers. De onderzoeksprioriteiten kunnen vervolgens 
worden opgenomen in de tekst van oproepen voor spe-
cifieke subsidierondes. Zo stijgt de relevantie van 
medisch onderzoek. En dat is uiteindelijk niet alleen 
goed voor de patiënt en dokter in de spreekkamer, maar 
ook voor de onderzoekers zelf. Ze doen dan onderzoek 
dat er echt toe doet.
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Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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