
   

Naar meer inspraak van patiënten in wetenschap 

Maatschappelijke FederaPrijs naar de James Lind Alliance 

Patiënten, verzorgers en artsen samen onderzoeksprioriteiten laten vaststellen, dat was in 2004 de opdracht waarmee de James Lind Alliance (JLA) van start ging. 

Inmiddels heeft de JLA al op meer dan 30 onderzoeksgebieden een top-10 van onderzoeksprioriteiten laten identificeren, en daarmee een grote bijdrage geleverd aan 

een meer patiëntgerichte focus binnen het medisch onderzoek. De James Lind Alliance geeft daarmee concreet en positief vorm aan een medische wetenschap die 

meer relevantie heeft voor de maatschappij en voor patiënten. Daarom zal de Federa, Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, de 

maatschappelijke FederaPrijs 2016 uitreiken aan de James Lind Alliance. Dit gebeurt op vrijdag 11 november op de FederaDag in Nijmegen. 

De JLA is in 2004 gestart door Sir Ian Chalmers. Hij is ook een van de grondleggers van de befaamde Cochrane Collaboration, die alle onderzoeksrapporten over een 

bepaalde behandeling systematisch bijeenbrengt en daarover rapporteert. Het belangrijkste instrument van de JLA zijn de Priority Setting Partnerships (PSP's). 

Gebieden waarop deze meer dan zestig PSP's zich richten, zijn onder andere: haarverlies, acne, ziekte van Lyme, dementie en neuro-oncologie. Meer dan dertig PSP's 

hebben inmiddels hun top-10 van onderzoeksprioriteiten al gepubliceerd, en bijvoorbeeld bij de PSP over urineverlies heeft dit geleid tot vijf systematische reviews, drie 

projecten in ontwikkeling, de start van vijf onderzoeksprojecten. 

De Federa gelooft, dat deze methode - naast een meer patiëntgerichte focus binnen onderzoek - , ook meer samenwerking tot gevolg zal hebben, en sneller 

waardevollere resultaten zal produceren. 

De PSP's maken de kloof zichtbaar tussen de onderzoeksprioriteiten van patiënten en zorgverleners aan de ene kant, en het huidige medisch onderzoek aan de andere 

kant. Door concreet bij te dragen aan het verkleinen van die kloof laat de JLA zien, hoe duurzaam medisch onderzoek eruit kan zien. 

De voordracht voor de maatschappelijke FederaPrijs, is gedaan door de Programmacommissie FederaDag. 

Programmacommissie: 

prof. dr. Leendert Looijenga (voorzitter Federa) 

prof. dr. Marco Harmsen (bestuurslid Federa) 

dr. John Jacobs (secretaris Federa) 



dr. René Melis (board member Federa; COREON) 

dr. Gerard Swaen (board member Federa; COREON) 

dr. Jozien Helleman (PostdocNL) 

dr. Christina Helbig (PostdocNL)  

Nadere informatie:   

Jorine Boet, j.snoek@federa.org, 010-704 3798 www.federadag.nl 

 

 

Towards greater participation by patients in science 

Federa Societal Award goes to the James Lind Alliance 

Get patients, carers and doctors together to establish research priorities. This was the mission that the James Lind Alliance (JLA) started in 2004. Meanwhile, the JLA 

has been identifying on more than 30 research areas a top 10 of research priorities, and thus made a major contribution to a more patient-centered focus within medical 

research. The James Lind Alliance concretely and positively gives shape to a medical science that has more relevance for society and for patients. Therefore, the 

Federa, Foundation Federation of Dutch Medical Scientific Societies, gives the Federa Societal Award to the James Lind Alliance. This happens on Friday, November 

11th at the FederaDag in Nijmegen. 

 

The JLA was started by Sir Ian Chalmers in 2004. He is also one of the founders of the renowned Cochrane Collaboration, which systematically brings together all the 

research about a particular treatment. The main instruments of the JLA are the Priority Setting Partnerships (PSPs). Areas of focus of the more than sixty PSPs include: 

hair loss, acne, Lyme disease, dementia and neuro-oncology. More than thirty PSPs now have published their top 10 research priorities, for example, the PSP about 

urinary incontinency has led to five systematic reviews, three projects in development, and the launch of five research projects. 

 

The Federa believes that in addition to more patient-centered focus in research, this method will result in even greater cooperation and in quicker available valuable 

results. 

The PSPs make visible the gap between the research priorities of patients and caregivers on the one hand, and current medical research on the other side. By 

concretely contributing to narrowing the gap, the JLA shows, how durable medical research could look like. 
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The nomination for the Federa Societal Award was done by the Program Committee FederaDag. 

Prof Leendert H.J. Looijenga PhD, chairman Federa 

Prof Marco C. Harmsen PhD, board member Federa 

John J.L. Jacobs PhD, secretary Federa 

René J.F. Melis PhD, board member Federa; COREON 

Gerard Swaen PhD, board member Federa; COREON 

Jozien Helleman PhD, PostdocNL 

Christina Helbig PhD, PostdocNL 

Information Jorine Boet, j.snoek@federa.org, + 31 - 10-704 3798 www.federadag.nl 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

FederaFlits, november 2016 

 

De Federa en COREON geven FederaActueel uit. Nieuwsberichten over: 

 regelneming,  
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 carrièreperspectief,  

 bevordering van vernieuwing in de medische praktijk,  

Federa  

Voor een gezond onderzoeksklimaat 
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