Uitnodiging

Utrecht, 8 maart 2019
Referentie: WH/19.049
Betreft:
Bijeenkomst CP onderzoek – subsidie aanvraag ZonMw doelmatigheidsonderzoek

Geachte heer, mevrouw,
Op 3 april a.s. van 18.00 tot 21 uur organiseert de Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek een
landelijke bijeenkomst waarin de uitwerking van een voorgenomen subsidieaanvraag over mobiliteit bij
kinderen met CP zal worden besproken.
In de Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek werken VRA, RN, Convent van Hoogleraren en
patiënten gezamenlijk aan een nationale structuur waarin onderzoekers, revalidatieartsen en
instellingen samenwerken. In eerste instantie zal de Taskforce zich richten op zorgevaluatieonderzoek
en de uitwerking van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Een pragmatische start is het
voorsorteren op de september-call van een nieuwe open ronde doelmatigheidsonderzoek van ZonMw.
De taskforce heeft besloten in deze ronde te focussen op de twee onderwerpen uit de Kennisagenda
Revalidatiegeneeskunde die in een eerdere fase reeds zijn uitgewerkt in een voorstel. Eén van deze
onderwerpen is mobiliteit bij kinderen met cerebrale parese.
De concept-onderzoeksvraag is: 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?
Om het huidige voorstel te verbeteren en te profiteren van alle landelijke inzichten presenteert de
projectleider het voorstel tijdens de bijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te denken en
te participeren in de uitwerking van de subsidieaanvraag is van harte welkom. In het bijzonder worden
onderzoeksnetwerken en patiëntenverenigingen uitgenodigd. De taskforce zorgt er vervolgens voor
dat de verbeterde voorstellen onder gezamenlijke vlag worden ingediend.
De bijeenkomst zal inhoudelijk worden voorbereid door dr. A.I. (Annemieke) Buizer (projectleider) en
prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen (voorzitter bijeenkomsten). De locatie is: Oudlaan 4 te Utrecht.
Ontvangst met soep en broodjes is vanaf 17:30 uur.

U kunt zich tot uiterlijk 31 maart aanmelden via deze link.
Met vriendelijke groet,
De Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek
VRA-bureau ● Postbus 9696 ● 3506 GR Utrecht ● Tel: 030-273 96 96 ● E-mail: VRA@revalidatiegeneeskunde.nl

