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Samenvatting
Een van de grote uitdagingen voor de fysiotherapie is om het vakgebied wetenschappelijk
verder te onderbouwen en daarmee een groter maatschappelijk draagvlak te bieden. Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan: voor het uitvoeren en succesvol afronden van medisch
wetenschappelijk onderzoek is, naast de benodigde financiële middelen, de medewerking
van patiënten en behandelaars onontbeerlijk. Dat laatste vormt een groot probleem:
ongeveer de helft van het aantal RCT’s behaalt op tijd de beoogde inclusie van patiënten en
wordt een verlenging van de studie aangevraagd (Sully 2013). Daarom wordt ook gepleit om
bij de opzet van onderzoek een bedrijfsmatige aanpak voor het onderdeel rekrutering te
introduceren (McDonald 2011).
In geneeskunde is onderzoek doen onderdeel van de wetenschappelijke opleiding tot arts en
kent de geneeskunde een lange traditie in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Voor de fysiotherapie is dit onbekend terrein, omdat voor de uitoefening van het beroep
fysiotherapie geen wetenschappelijke opleiding vereist is. Veel fysiotherapeuten volgen na
de HBO-opleiding een MSc opleiding waarin zij worden opgeleid in een van de
verbijzonderingen van de fysiotherapie zoals manuele therapie, sportfysiotherapie en
orofaciaal therapie. Hoewel wetenschappelijke scholing is opgenomen in deze opleidingen
heeft niet iedereen kennis gemaakt met de wet- en regelgeving van medisch
wetenschappelijk onderzoek en het rekruteren van deelnemers voor onderzoek in de
praktijk.
Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie biedt wetenschappelijk opgeleide fysiotherapeuten
de mogelijkheid te participeren in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is het een
vereiste dat bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek de behandelaars
goed geïnformeerd zijn over de wet- en regelgeving van medisch-wetenschappelijk
onderzoek.
In deze scholing zal de Nederlandse wet- en regelgeving over medisch wetenschappelijk
onderzoek worden besproken. Daarin zal vooral aandacht worden besteed aan het volgen
van de procedures die vereist zijn om de patiënt volledig te informeren over het onderzoek.
De scholing zal verder ingaan op het rekruteren van potentiële deelnemers voor onderzoek.
Dit blijkt bij elk onderzoek van cruciaal belang te zijn: het werven van voldoende patiënten.
Voor dit onderwerp is toenemende belangstelling en wordt er ook veel over dit onderwerp
gepubliceerd (Townsend 2015, Donovan 2014) . In deze scholing zal worden stilgestaan bij
de in de literatuur onderzochte rekrutering strategieën en bekende valkuilen in medisch
wetenschappelijk onderzoek. Maar ook worden onderzoekers en behandelaars ook
aangespoord om strategieën te bedenken die kunnen helpen bij het rekruteren van
potentiële deelnemers.
Vanwege het belang van deze scholing voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk
onderzoek worden geregistreerde leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie geacht
deze scholing binnen 2 jaar te hebben gevolgd.
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Leerdoelen
Aan het einde van deze scholing heeft de cursist:
•
kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving medisch-wetenschappelijk onderzoek
•
kennis van de procedure voor informatie aan potentiële deelnemers onderzoek.
•
kennis van de informed consent procedure.
•
kennis van verschillende strategieën voor het rekruteren van deelnemers aan
onderzoek.

Ingangsniveau
MSc wetenschappelijke opleiding

Voorbereiding scholing
Het streven is door discussie verdieping te geven aan de besproken onderwerpen.
Daarom wordt van de cursisten gevraagd zich vooraf in de aanbevolen literatuur te
verdiepen die bestaat uit:
•

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/standaardonderzoeksdossier

•

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wet-en-regelgeving-voor-medischwetenschappelijk-onderzoek/uw-onderzoek-wmo-plichtig-of-niet

•

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wegwijs-in-de-toetsingsprocedure

Voorbereidingstijd:
2 uur

Algehele cursusleiding:
Dr. René Castien.

dr. René Castien | r.castien@amsterdamumc.nl
afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde | department of general practice & elderly care medicine
Amsterdam Public Health research institute Location VU University Medical Center | Van de Boechorststraat 7 | PO Box
7057 1007 MB Amsterdam |
www.amsterdamumc.nl | www.vumc.nl
Coördinator MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Administratieve en logistieke ondersteuning:
Annelies Stolk, Vrije Universiteit, Amsterdam van de Boechorststraat 7, 1007 MB
Amsterdam
tel: 020 5982000 email: a.stolk@vu.nl
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Programma scholing
9.00 uur

Ontvangst en inschrijving

9.30 uur

Werkgroep 1. Regelgeving medisch wetenschappelijk onderzoek en
onderzoeksprotocol
Dr. R. Castien

10.15 uur

Koffie pauze

10.30 uur

Werkgroep 2. Rekrutering in medisch-wetenschappelijk onderzoek
Dr. H. van der Wouden

12.00 uur

Pauze

13.00 uur

Werkgroep 3. Rekrutering in de praktijk deel 1 (WMO)
Dr. R. Castien Onderzoekers MSG projecten

14.30 uur

Koffie/thee pauze

14.45 uur

Werkgroep 4. Rekrutering in de praktijk deel 2 (niet WMO)

16.30 uur

Afsluiting
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Programma
Werkgroep 1. Regelgeving in medisch wetenschappelijk onderzoek en
onderzoeksprotocol

Tijd

Onderwerp

Opbrengst

Werkvorm

Aandachtspunten

90
minuten

Wet- en
regelgeving
medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Doel: deelnemer heeft
kennis van wet- en
regelgeving medisch
wetenschappelijk
onderzoek, METC,
informatievoorziening
aan potentiële
deelnemers onderzoek
en informed consent
procedure

Responsiecollege

Het belang van zorgvuldigheid en
informatievoorziening aan deelnemers bij
medisch wetenschappelijk
onderzoek.
Communicatie tussen onderzoekers,
behandelaars en deelnemers.

Voorbereiding:
Literatuur is
voorbereid over
Nederlandse wetregelgeving

Pauze
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Werkgroep 2 Rekrutering in medisch wetenschappelijk onderzoek

Tijd

90
minuten

Onderwerp

Evidentie over
rekrutering van
deelnemers in
medischwetenschappelijk
onderzoek

Opbrengst
Doel: deelnemer heeft
kennis verschillende
strategieën voor het
rekruteren van
deelnemers voor medischwetenschappelijk
onderzoek
1b De deelnemer heeft
kennis van succes- en
faalfactoren in rekrutering
voor medisch
wetenschappelijk
onderzoek

Werkvorm

Aandachtspunten

Responsiecollege

Het belang van de rekrutering en
toepassen van stategieën in medisch
wetenschappelijk onderzoek.

Voorbereiding:
Literatuur is
voorbereid over
verschillende
rekruteringstrategieën

Lunch
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Communicatie tussen onderzoekers,
behandelaars en deelnemers.

Werkgroep 3 Rekrutering in de praktijk: deel 1

Tijd

Onderwerp

Opbrengst

Werkvorm

Aandachtspunten

90
minuten

Beschrijving van
procedures en
valkuilen in de
METC procedure
en rekrutering
van patiënten in
interventiestudie.

Doel: 1. deelnemer
heeft inzicht in de
METC procedure en de
verschillende
strategieën voor het
rekruteren van
deelnemers voor
medischwetenschappelijk
onderzoek

Workshop met
presentatie en
discussie WMO
plichtig onderzoek

De verschillen in fysiotherapeutisch
onderzoek betreft design, METC aanvraag
en wijze van rekrutering van patiënten

Beschrijving en
discussie over
uitvoering van
medische
wetenschappelijk
onderzoek in de
praktijk

De verschillen in METC procedure voor het
rekruteren van patiënten.
Verschillen in strategieën voor rekrutering
van patiënten door onderzoekers en
praktijken

Pauze
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Werkgroep 3 Rekrutering in de praktijk: deel 2

Tijd

Onderwerp

Opbrengst

Werkvorm

Aandachtspunten

90
minuten

Beschrijving van
procedures en
valkuilen in de
METC procedure
en rekrutering
van patiënten in
een kwalitatieve,
prospectieve
studie.

Doel: 1. deelnemer
heeft inzicht in de
METC procedure en de
verschillende
strategieën voor het
rekruteren van
deelnemers voor
medischwetenschappelijk
onderzoek

Workshop met
presentatie en
discussie niet-WMO
plichtig onderzoek

De verschillen in fysiotherapeutisch
onderzoek betreft design, METC aanvraag
en wijze van rekrutering van patiënten

Beschrijving en
discussie over
uitvoering van
medische
wetenschappelijk
onderzoek in de
praktijk

De verschillen in METC procedure voor het
rekruteren van patiënten.
Verschillen in strategieën voor rekrutering
van patiënten door onderzoekers en
praktijken

1b De deelnemer heeft
kennis van succes- en
faalfactoren in
rekrutering voor
medisch
wetenschappelijk
onderzoek

16.30 uur. Ondertekening Certificaat en Afsluiting
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