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Datum : 21 juli 2020 
Betreft : Prioriteringsbijeenkomst kennisagenda NVVP 
Ref. : NVVP-20.07.004 
 
Geachte collega, 
 
Graag nodigen wij u uit voor een virtuele prioriteringsbijeenkomst voor het project ‘Kennisagenda 
NVVP’. Uw deelname is belangrijk om inzichtelijk te kunnen maken wat op dit moment de 
belangrijkste kennishiaten zijn binnen de pathologie. Op deze manier kunnen we in beeld brengen 
welk toegepast klinisch pathologisch onderzoek het hardst nodig is, zodat kan worden ingespeeld op 
de belangrijkste knelpunten.  
 
In het kader van dit project bent u recent gevraagd hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing 
voor het vakgebied pathologie te formuleren en aan ons te versturen. Wij zijn verheugd met het 
grote aantal kennishiaten en positieve reacties 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 uit de 
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) en stakeholders, zoals de NHG, ZN, Zorginstituut 
Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en patiëntenverenigingen. Dit alles om een solide 
draagvlak te creëren voor de kennisagenda.  
 
Deze virtuele bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennishiaten de 
grootste prioriteit hebben als het gaat om het opzetten van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. De 
belangrijkste kennishiaten dienen als uitgangspunt voor het opzetten van het toekomstige 
onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen). De werkgroep 
wil u graag uitnodigen voor deze digitale prioriteringsbijeenkomst op: 
 

Dinsdag 22 september 2020 van 17:00 tot 19:00 uur 
Locatie: via ZOOM 

 
Graag horen wij uiterlijk dinsdag 1 september 2020 of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn 
door een bericht te sturen naar secretariaat@kennisinstituut.nl. Voor vragen kunt u terecht bij 
Babette de Geest (e-mail: b.degeest@kennisinstituut.nl , tel: 06-12441026). De lijst met 
geïnventariseerde kennishiaten wordt ongeveer een week voorafgaand aan de 
prioriteringsbijeenkomst onder de deelnemers verspreid. 
Uw deelname is uiterst belangrijk om een goede prioritering mogelijk te maken. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de gehele werkgroep, 
 
Prof. Dr. Wim Timens (voorzitter werkgroep Kennisagenda NVVP) 


