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Geacht bestuur, 
 
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en in afstemming met de 
Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen wordt op korte termijn gestart met de 
ontwikkeling van de Kennisagenda Soma en Psyche Jeugd. De ontwikkeling wordt 
gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), en 
ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.  
 
De kennisagenda heeft als doel het leveren van een medisch specialistische kennisagenda 
Jeugd die de voornaamste kennislacunes binnen de bestaande integrale zorg voor soma 
en psyche bij kinderen beschrijft en een plan van aanpak om deze door wetenschappelijk 
onderzoek in te vullen. De lacunes zorgen voor ongewenste praktijkvariatie. Juist in het 
gedecentraliseerde jeugdveld zijn landelijke kwaliteitsafspraken relevant. De medisch-
specialistische multidisciplinaire kennisagenda jeugd ondersteunt deze landelijke 
kwaliteitsafspraken. 
 
Het betreft een project om de cyclus van zorgevaluatie in de specialistische jeugdhulp te 
optimaliseren en onderzoek naar zorgevaluatie te stimuleren. Vanwege de specifieke 
situatie van het Jeugdveld en de blijvende noodzaak tot betrokkenheid van medische 
specialistische expertise op het gebied van Jeugd en het belang van landelijke 
kwaliteitsafspraken over de psychiatrische en somatische behandeling van jongeren is 
een medisch-specialistische multidisciplinaire Kennisagenda Jeugd nodig. De 
kennisagenda kan daarmee de ongewenste praktijkvariatie inperken en zo bijdragen aan 
‘passende zorg’. Het vernieuwende van dit project is het multidisciplinaire karakter, het 
landelijke karakter van de Kennisagenda en de aandacht voor integrale zorg; zowel 
psychische als lichamelijke zorg. 
 
Mevrouw prof. dr. J.J.M.H. (Jacqueline) Strik (kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar 
kinderpsychiatrie en somatische comorbiditeit) en is bereid gevonden het voorzitterschap 
van de werkgroep op zich te nemen namens de NVvP.  
Mevrouw prof. dr. J.J.M.H. (Jacqueline) Strik zal hierin worden bijgestaan door een nader 
te bepalen kinderarts vanuit de NVK. 
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De verenigingen en instanties die gevraagd worden in deze kennisagenda te participeren 
zijn: 

• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 

• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

• AJN Jeugdartsen Nederland (AJN) 

• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP/LVMP) 

• Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 

• MIND 
 
Graag nodigen wij uw vereniging uit te participeren in de ontwikkeling van deze 
kennisagenda. Hiertoe hebben wij een verzoek. 
 
1) Mandatering voor werkgroep 
Wij vragen u te participeren in de werkgroep. Dit kan door middel van het afvaardigen 
van één inhoudsdeskundig lid. 
 
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige ondersteuning bij de 
ontwikkeling van de kennisagenda.  
 
Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:  

• het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (4 fysieke 
vergaderingen, 2 korte ZOOM-overleggen en een prioriteringsbijeenkomst); 

• het beoordelen van de kennishiaten; 

• het lezen en beoordelen van het conceptrapport van het Kennisinstituut; 

• de achtergrond van de vragen die in de top 10 komen kort beschrijven; 
 
Bovenstaand staan kort de werkzaamheden opgesomd. Tijdens het eerste deel van het 
traject zal voornamelijk een beroep op de expertise van de werkgroepleden worden 
gedaan. Na de inventarisatie van de kennishiaten zal de beoordeling van de kennishiaten 
en het beschrijven van de achtergrond van de vragen de meeste tijd vragen van de 
werkgroepleden. De adviseurs van het kennisinstituut streven ernaar zo vroeg mogelijk 
aan te geven wanneer deze tijdsinvestering wordt verwacht. 
 
De looptijd van het project is 24 maanden. 
 
Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van groot belang dat de 
werkgroepleden inzicht hebben in hetgeen van hen verwacht wordt en daar ook toe 
bereid en in staat zijn. Wij vragen u dan ook om de beoogde afgevaardigde(n) in te lichten 
over bovenstaande verwachtingen. Werkgroepleden krijgen een vergoeding voor 
deelname aan het project.  
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Informatie over de eerste werkgroepbijeenkomst volgt.  
 
U mag uw reactie sturen aan .D.M.J. (Debby) Tennekes via 
d.tennekes@kennisinstituut.nl. Wij zien uw reactie graag 2 februari 2023 tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens prof. dr. J.J.M.H. (Jacqueline) Strik 
 
 
 
 
Drs. B. L. (Babette) Gal- de Geest, junior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten 
Drs. B. (Beatrix) Vogelaar, junior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten 


