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Commissie Wetenschap & Innovatie 
 

De commissie maakte in december 2022, na een wat sluimerende periode mede door wisselingen in 
het bestuur, een frisse doorstart.  
 
De commissie heeft als doel om wetenschap omtrent de Ziekenhuisgeneeskunde toegankelijker te 
maken. Naast het optimaliseren en verder uitdiepen van de Concept Wetenschapsagenda uit 2019, 
ligt de focus anno 2022-2023 met name op het vergroten van zichtbaarheid op het gebied van 
kwaliteit en veiligheid zoals o.a. het publiceren van meesterstukken en kwaliteitsprojecten, 
vertegenwoordiging op symposia en congressen en aansluiting vinden bij andere programma’s zoals 
het Programma Tijd voor Verbinding (programmatvv.nl), Zorgevaluatie en Gepast Gebruik — ZE&GG 
(zorgevaluatiegepastgebruik.nl) en Leading the Change Zorgevaluatie Nederland.  
 
Met de handleiding Tips en tricks voor een veilige start van je Meesterstuk hopen wij het eventueel 
publiceren van een meesterstuk of een ander kwaliteitsproject laagdrempeliger te maken. Hiertoe 
onderstaand ook een lijst met tijdschriften met focus op kwalitatief onderzoek en/of de 
Ziekenhuisgeneeskunde; 
 

• APC Hospitalist https://www.acponline.org/    

• BMJ Open Quality: https://bmjopenquality.bmj.com/ healthcare quality 

https://bmjopenquality.bmj.com/ healthcare quality  

• BMJ Quality & Safety https://qualitysafety.bmj.com/ 

• BMJ Open https://bmjopen.bmj.com/ 

• Hospital Practice https://www.tandfonline.com/toc/ihop20/current 

• International Journal for Quality in Healthcare https://academic.oup.com/intqhc 

• Journals of Health Care Quality Journal for Healthcare Quality - Wiley Online Library 

• Journal of Hospital Medicine https://www.journalofhospitalmedicine.com/jhospmed/issues 

• Journal of Patient Safety https://journals.lww.com/journalpatientsafety/pages/default.aspx 

• Plos One https://journals.plos.org/plosone/ 

• Qualitative Health Research Qualitative Health Research: SAGE Journals (sagepub.com) 
 
Als Nationale tip uiteraard het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Maar ook platforms zoals 
Qruxx KiZ Archieven - Qruxx | Kennisplatform voor passende zorg of Zorgvisie Zorgvisie.nl | Alles over 
management en beleid in de zorg 
 
Kwalitatief onderzoek dient op een bepaalde manier gerapporteerd te worden. Daar zijn specifieke 

richtlijnen voor. Elk blad of platform hanteert eigen regels t.a.v. publicatie en richtlijnen voor 

auteurs. Hiervoor kan de Commissie dan ook niet voorzien in een algemeen advies, echter denken 

wij graag met je mee dus schroom niet om contact met ons op te nemen.  

 

Richtlijnen die mogelijk handig zijn al leidraad voor het publiceren van je kwaliteit verbeterproject 

zijn o.a.;  

• SQUIRE (quality improvement reports) 

• STROBE (observational studies) 

• COREQ (for interviews and focus groups) 

 

https://www.programmatvv.nl/
https://zorgevaluatiegepastgebruik.nl/
https://zorgevaluatiegepastgebruik.nl/
https://zorgevaluatienederland.nl/programs/8f056ae2-45f7-4dcc-a57d-1906ef1b02f0
https://www.acponline.org/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbmjopenquality.bmj.com%2F%2520healthcare%2520quality&data=05%7C01%7Ce.vural%40amsterdamumc.nl%7C6402db532ec141294e9708dae4337fc9%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C638073207070601153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ftDT1WaGZbO%2Fj6n4h7mBETl1ELglZODlCVq07B2eqZo%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbmjopenquality.bmj.com%2F%2520healthcare%2520quality&data=05%7C01%7Ce.vural%40amsterdamumc.nl%7C6402db532ec141294e9708dae4337fc9%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C638073207070601153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ftDT1WaGZbO%2Fj6n4h7mBETl1ELglZODlCVq07B2eqZo%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqualitysafety.bmj.com%2F&data=05%7C01%7Ce.vural%40amsterdamumc.nl%7C6402db532ec141294e9708dae4337fc9%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C638073207070601153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZlLHP7HhC59pL34pT2lvJTflT12P3y2KmuK9Rj1A8Gg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbmjopen.bmj.com%2F&data=05%7C01%7Ce.vural%40amsterdamumc.nl%7C6402db532ec141294e9708dae4337fc9%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C638073207070601153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=609EilGg7ztATeyFwfumC5%2FNERbPQSgdHjOc2NKmQN8%3D&reserved=0
https://www.tandfonline.com/toc/ihop20/current
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Fintqhc&data=05%7C01%7Ce.vural%40amsterdamumc.nl%7C6402db532ec141294e9708dae4337fc9%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C638073207070757383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BqPHAAJoNDxU9kmcxq18eujyYuDSuqheQW4Y%2B75KspY%3D&reserved=0
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19451474
https://www.journalofhospitalmedicine.com/jhospmed/issues
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournals.lww.com%2Fjournalpatientsafety%2Fpages%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7Ce.vural%40amsterdamumc.nl%7C6402db532ec141294e9708dae4337fc9%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C638073207070757383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Twt%2BaH68tAThH%2FO2Kj%2Be62ntJU20YJH0sZSaqSRmNE4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournals.plos.org%2Fplosone%2F&data=05%7C01%7Ce.vural%40amsterdamumc.nl%7C6402db532ec141294e9708dae4337fc9%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C638073207070601153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IODBSGxsy6Lgad98TGw%2Bnj85iyXCVEajcwdVZpNamF0%3D&reserved=0
https://journals.sagepub.com/home/qhr
https://www.qruxx.com/tag/kiz/
https://www.zorgvisie.nl/
https://www.zorgvisie.nl/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq/
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Naast specifieke richtlijnen voor publicaties, zijn er ook vaak kosten verbonden aan een publicatie, 

dus houdt hier rekening meer. Sommige instellingen hebben overeenkomsten afgesloten met 

uitgevers, ook omtrent ‘Open Access’ publiceren. Wat is open access? Let op dat ook hierbij de regels 

en afspraken per instelling verschillen en we hier als commissie helaas geen algemene uitspraken 

kunnen doen.   

 

Mochten er vragen zijn of heb je ondersteuning nodig, dan kun je altijd contact opnemen met een 

van de commissie leden, of via het algemene emailadres wetenschapeninnovatie@vvzg.nl 

 

(VZ) Esmée Beers-Vural, ZiekenhuisartsKNMG Amsterdam UMC loc. VU  

Marjolein Willems, ZiekenhuisartsKNMG Bernhoven 

Julia Mangione,  ZiekenhuisartsKNMG LUMC 

Emmy Janssen, AIOS Ziekenhuisgeneeskunde JBZ 

Sietse Wieringa, ZiekenhuisartsKNMG 

 

https://www.openaccess.nl/nl/wat-is-open-access
mailto:wetenschapeninnovatie@vvzg.nl

