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De Commissie Wetenschap en Innovatie was in 2016 als volgt samen gesteld:

Samenstelling
Prof. Dr. H. Weinans
Dr. E. Valstar
Dr. H. van der Heide
Dr. P. Emans
Dr. JJ Verlaan, voorzitter
Dr. T. Gosens, vertegenwoordiger NOV-bestuur
Dr. M. Nieuwenhuijse, secretaris en vertegenwoordiger VOCA,
Dr. HB Ettema
Dr. J. van Susante
Dr. G. Kraan
Dr. ing. S. van de Groes
Prof. dr. ir. N. Verdonschot
Dr. M. Reijman
Odette de Beer-Hendriks, ambtelijk secretaris CWI tot 29-9-2016
Marloes Schmitz, researchcoördinator NOV, ambtelijk secretaris CWI per 29-9-2016
Vergaderingen
De Commissie Wetenschap en Innovatie heeft dit jaar 4 maal vergaderd. Naast de reguliere
vergaderingen is er onderlinge afstemming geweest met bestuur, andere commissies en
werkgroepen. Tevens was er participatie in de Consortium Orthopaedic REsearch (CORE)
bijeenkomsten.
Congressen
In 2016 werden 3 congressen georganiseerd: het jaarcongres met thema ‘Bovenste extremiteit,
trauma en Orthopedische Innovaties’, gevolgd door het voorjaarscongres en het najaarscongres. De
Commissie Wetenschap en Innovatie heeft voor deze congressen thema’s vastgelegd, abstracts
beoordeeld, programma’s samengesteld, keynote speakers voorgesteld en begeleid. De leden van de
CWI hebben als voorzitters de wetenschappelijke sessies begeleid en de discussies geleid.
Tijdens de congressen werd ook de beoordeling en uitreiking van diverse wetenschappelijke prijzen
verricht. Het betreft de Van Rens Prijs en de Rik Huiskes Prijs tijdens het jaarcongres.
Jaarcongres
Er zijn veel positieve reacties over de locatie Den bosch ontvangen. De kwaliteit van de ingediende
en vervolgens geselecteerde abstracts en daarmee ook het wetenschappelijke programma was
redelijk. Binnen de CWI zijn reacties op het wetenschappelijke programma bediscussieerd en werden
meerdere suggesties om de kwaliteit van het wetenschappelijke programma te verhogen en te
borgen besproken. Een belangrijke mogelijke verandering betreft het clusteren van abstracts rond
een vooraf geselecteerde keynote lecture. Deze verandering zal in 2017 op het jaarcongres worden
ingevoerd.

De gastsprekers hebben voor kwalitatief goede voordrachten gezorgd en het publiek was tevreden
hiermee.
Voorjaarscongres

Het wetenschappelijke programma was goed. De richtlijnensessie was goed en is zeer
positief ontvangen, evenals de vragen via smartphone. Er waren ongeveer 200-250
deelnemers.
Najaarscongres
Tijdens het najaarscongres werd voor de eerste maal tijdens NOV congres een CORE sessie
georganiseerd waarde ARGON projecten een stand van zaken presenteerden en de studie opzet van
de LEAK en DART studie werden gepresenteerd.
Taakverdeling
In 2016 is er meer verduidelijking gekomen in de uitbreiding van de taken van de CWI. Tevens zijn de
taken in de loop van het jaar verder uitgebreid. Naast de voorbereiding van de wetenschappelijke
vergaderingen is de CWI zich meer gaan bezighouden met het ontwikkelen en uitvoering geven aan
het wetenschappelijk beleid van de NOV.
Daarnaast nemen de voorzitter van de CWI en het CWI-lid dat tevens lid is van het NOV bestuur deel
aan de Raad Wetenschap en Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten. Vanaf 2016 worden de
vergaderingen bijgewoond. huidige taken worden begin 2017 in kaart gebracht en hierop zal een
taakverdeling worden gemaakt.
In 2017 zal het bestaande reglement van de CWI vernieuwd worden.
CORE
De CWI heeft de taak gekregen te functioneren als aansturend orgaan voor CORE. Coördinatie en
organisatie van CORE is taak van de researchcoördinator welke tevens sinds 29-9-2016 ambtelijk
secretaris van de CWI is.
Er is gewerkt aan een opzet voor beschrijving CORE welke in verdere communicatie gebruikt kan
worden.
Binnen CORE zijn dit jaar de LEakage After primary Knee and Hip arthroplasty (LEAK) studie (1e ronde
Kwaliteit en Doelmatigheidsssubsidie (K&D) en de DART studie (SEENEZ project, The costeffectiveness of surgery versus casting for elderly patients with intra-articular distal radius fractures)
gestart waarbij de LEAK studie per 1 februari 2017 zal starten met includeren.
Daarnaast liggen er 2 aanvragen (SAPS: Towards a more cost-effective treatment of Subacromial pain
syndrome (SAPS) – the role of pain sensitization) en PATIO: Physiotherapeutic Treat to- Target
Intervention after Orthopaedic surgery; A cost-effectiveness study.) voor het Leading the Change
(LtC) traject. Het LTC traject is nog in ontwikkeling en wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars
Nederland.
Voor de 3e ronde K&D subsidie is voor het onderwerp heupfractuur een onderzoeksvraag opgesteld
in samenwerking met de traumachirurgen. De opstart van het gezamenlijke traject en het
prioriteringsproces is via CORE verlopen.

De ARGON projecten hebben tijdens de najaarsvergadering het beloop en de resultaten tot nu toe
gepresenteerd.
De CWI zal in 2017 werken aan verdere verduidelijking van haar rol binnen CORE en zal middels een
taakverdeling onder de leden hier ook een aparte portefeuille voor gaan vormen.
De pagina wetenschap op de website www.orthopeden.org is uitgebreid met informatie over CORE
en de lopende onderzoeksprojecten.
Samenwerking
Eind 2016 is gewerkt aan de samenwerking CWI en Werkgroep Orthopedie en Wetenschap. Door via
CORE te netwerken kunnen de orthopedisch chirurgen en de orthopedisch onderzoekers dichter bij
elkaar gebracht worden.
Vanwege de uitbreiding van het takenpakket van de CWI ten opzichte van voorgaande jaren is de
CWI ook gestart met het inzichtelijk maken van een nieuw takenpakket CWI en zal het huidige
reglement wat dateert uit 1985 in 2017 worden herschreven. Ook overweegt de CWI uitbreiding van
het aantal commissie leden gezien het wegvallen van 1 van de leden als actief commissielid en de
uitbreiding van taken waaronder de ontwikkelingen binnen CORE waar de CWI het dagelijks bestuur
van zal gaan vormen, maar ook het actiever contacten onderhouden met andere partners waaronder
de Raad Wetenschap en Innovatie FMS en mogelijke funders waaronder Reumafonds en Annafonds.
Dit zal in 2017 verder uitgewerkt worden.

