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Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van het Centre for Orthopaedic Research Alkmaar (CORAL), de 
wetenschappelijke kern binnen de vakgroep orthopedie van Noordwest Ziekenhuisgroep 
(NWZ). Sinds 2010 is CORAL gegroeid tot een vaste positie binnen de afdeling orthopedie 
en NWZ en sinds 10 jaar een bestendigde relatie met de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen. 
 
In de beginjaren werd in de jaarverslagen van CORAL niet alleen het jaar geëvalueerd, maar 
ook vooruitgeblikt op het komende jaar. Sinds 2014 wordt er naast het jaarverslag een apart 
volwaardig beleidsplan opgesteld als onderdeel van een verdere professionalisering en 
formalisering van CORAL. In dit beleidsplan vermelden wij onze visie, speerpunten, 
begroting en verdere plannen voor het jaar 2018. Als bijlagen zijn een overzicht van de 
lopende studies, een overzicht van de bezetting van CORAL over de jaren heen, 
functieomschrijvingen en het organogram bijgevoegd.  
 
Wij wensen u veel plezier met lezen. 
 
 
 
 
 
P. Pander 
Arts-onderzoeker CORAL 
 
I.K. Butter 
Onderzoekscoördinator CORAL 
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Visie 2018 
 
CORAL is het wetenschappelijk onderzoeksbureau van de afdeling orthopedie binnen de 
opleidingskliniek Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar. CORAL streeft ernaar om 
kwalitatief hoogstaand, fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op te zetten, 
uit te voeren en te ondersteunen. Met betrekking tot het ondersteunen van onderzoek gaat er 
speciale aandacht uit naar orthopedisch chirurgen en arts-assistenten die binnen het 
onderzoekskader van CORAL (promotie)onderzoek verrichten en naar studenten 
geneeskunde die zich willen verdiepen in klinisch orthopedisch onderzoek en studenten 
bewegingswetenschappen die zich willen verdiepen in de klinische toepasbaarheid van 
bewegingsonderzoek. 
 
Bewegen vormt het kader waarin het onderzoek van CORAL plaatsvindt. De onderzoeken 
binnen CORAL resulteren in kennisverdieping, evidence-based handelen en in innovaties om 
kwaliteit van bewegen na orthopedische behandelingen te optimaliseren, bijvoorbeeld door 
pijnvermindering en functieverbetering. De input en output van CORAL in de vorm van 
onderzoeksideeën, -uitvoeringen, -publicaties en -implementatie in de praktijk komt van ieder 
die met de orthopedische praktijk te maken heeft: verpleegkundigen, physician assistants, 
verpleegkundig specialisten, nurse practitioners, co-assistenten, arts-assistenten, 
orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers. 
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Speerpunten 2018 

Voortzetten en afronden lopende projecten  
Voor 2018 zal wederom het streven zijn om nieuwe studies van start te laten gaan, maar ook 
lopende studies voort te zetten en succesvol af te ronden. Om te beginnen, streven wij 
ernaar  om de COMPASS studie definitief van te start te laten gaan en 56 patiënten hiervoor 
te includeren. Daarnaast zullen wij ernaar streven in 2018 het aantal inclusies voor de COPA 
studie te verdubbelen, waarvan op dit moment 69 van de 172 patiënten zijn geïncludeerd. 
Ook willen we het beoogde inclusie-aantal van 90 patiënten van de HOPE studie behalen 
waarvan het huidige aantal inclusies 57 bedraagt. Tevens streven wij ernaar de 
inclusieperiode van de LEAK studie af te ronden. Hiervoor zijn 3 patiënten geïncludeerd in de 
follow up tak, maar nog geen van de 10 benodigde patiënten gerandomiseerd. In bijlage 1 
zijn alle lopende onderzoeksprojecten in kaart gebracht.  
Wat betreft publicaties zal er getracht worden het aantal van 8 artikelen van afgelopen jaar te 
evenaren. Dit zullen artikelen zijn waarbij CORAL of de afdeling orthopedie van NWZ als 
affiliatie wordt vermeld.  
Daarnaast is het doel om bij te dragen aan een congres door middel van een abstract, poster 
of presentatie. Bij nieuwe projecten die worden opgestart, zal er per project kritisch gekeken 
moeten worden naar de haalbaarheid en doelmatigheid van het project. Dit betreft de inzet 
van medewerkers, de benodigde ruimte, eventuele bijkomende kosten en het aantal 
patiënten. Goede en tijdige communicatie met alle betrokken partijen speelt hierbij een 
belangrijke rol.  
 

Onderwijs en Opleiding 
Een belangrijk onderdeel van CORAL is de begeleiding en opleiding van studenten van 
verschillende studierichtingen. Er zal in 2018 ingezet worden op de begeleiding van minimaal 
2 master- of schakeljaarstudenten geneeskunde, 2 semi-artsen en minimaal 1 master 
student bewegingswetenschappen die een onderzoeksproject binnen CORAL volbrengen. 
Bij alle stages zal een publicatie van de resultaten worden nagestreefd.  
 

Professionalisering CORAL 
Coral zal consequent het logo en de vaste huisstijl uitdragen om de uitstraling te 
professionaliseren. Daarnaast zal gestreefd worden naar een grotere naamsbekendheid 
door het presenteren van verrichte onderzoeken op congressen te stimuleren. Voor een 
goede exposure zal gebruik worden gemaakt van de website www.coralnwz.nl. Het doel voor 
2018 is om deze website geheel te vernieuwen waarbij gestreefd zal worden naar een 
overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website. Deze website zal als voornaamste doel 
hebben patiënten te informeren over de lopende studies en over wetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen. Daarnaast zal de website informatie bevatten voor studenten 
over het doen van een wetenschappelijke stage bij CORAL. Voor orthopedische chirurgen en 
A(N)IOS orthopeden zijn de studieprotocollen terug te vinden op de website. Wanneer er een 
nieuwe website ontwikkeld is, zal deze wekelijks geüpdatet worden. Tevens zal er kritisch 
gekeken worden op welke websites van betrokken organisaties doorgelinkt kan worden naar 
de website van CORAL.  

Financiële gezondheid 
CORAL streeft ernaar de financiële gezondheid te continueren. Afgelopen jaren hebben wij 
meerdere studies kunnen uitvoeren door middel van subsidies. Desondanks merken we dat 
niet alle studies enkel van subsidies gefinancierd kunnen worden. Hierdoor zal er kritisch 
gekeken moeten worden naar welke middelen voor welk doel ingezet worden.  
Voor komend jaar is er een hogere Educational Grant aangevraagd. Ook zullen de follow-up 
van de PERSONA- en GOAL studie voltooid worden waardoor de daarvoor toegezegde 

http://www.coralnwz.nl/
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tegoeden vrijkomen. Ook dit jaar zal CORAL wetenschapsondersteuning aanvragen bij het 
ziekenhuis door mee te dingen naar wetenschapssubsidie van de Noordwest Academie. 
Daarnaast zal CORAL komend jaar proberen nieuwe fondsen te werven door 
subsidieaanvragen bij het Reuma Fonds, het Anna Fonds, het van Rens fonds, ZonMw, de. 
NOV en de NOF. De derde geldstroom zal worden verbreed ingezet met het aanschrijven 
van stichtingen, fabrikanten van orthopedische implantaten en aan het orthopedie verwante 
bedrijfsleven. Voor ondersteuning van onderwijs, de opleiding en het onderzoek binnen 
CORAL zijn nauwe contacten met Noordwest Academie.   
Voor een meer specifieke uitleg over onze financiële ondersteuning verwijzen wij graag naar 
het hoofdstuk ‘financiën’. 

Faciliteiten 
In verband met de uitbreiding de spoedeisende hulp waardoor er ruimtegebrek ontstond op 
de polikliniek orthopedie, is in het jaar 2017 het kantoor van CORAL tijdelijk verhuisd van de 
polikliniek naar de oude zusterflat van NWZ. Het nieuwe kantoor biedt, net zoals de oude 
ruimte, 4 werkplekken met een computer. In het jaar 2018 zal CORAL naar verwachting nog 
een kantoor op dezelfde afdeling bemachtigen. Dit betreft een kleinere ruimte welke gebruikt 
zal worden voor wetenschappelijke studenten, maar ook kan functioneren als flexplek. De 
CORAL kamer is afzonderlijk af te sluiten. Er staat 1 afsluitbare kast waarin alle 
administratieve papieren omtrent actief lopende studies worden bewaard. De mappen met 
patiëntgebonden informatie zoals vragenlijsten, informed consent etc. staat in een afsluitbaar 
kantoor op de polikliniek orthopedie. Door digitalisering van meerdere studies en het 
overstappen op het elektronisch patiëntendossier in 2016, is er genoeg archiefruimte 
aanwezig. De papieren van afgeronde studies zullen voor een tijdsduur van 15 jaar in het 
archief van het ziekenhuis bewaard worden.  
 

Opzetten Kwaliteitscentrum Orthopedie 

Eén van de grote speerpunten voor het jaar 2018 is het realiseren van het Kwaliteitscentrum 
Orthopedie. Hierin zullen alle gegevens worden verzameld van patiënten die een 
knieprothese, heupprothese of voorstekruisbandreconstructie hebben ontvangen. Het gaat 
dan om de karakteristieken van de patiënt zelf, procesuitkomsten (ligduur, her operaties, 
heropnames, wondinfecties, etc), tevredenheid van patiënten (PREMs) en uitkomsten van 
fysieke testen (kracht, functie en bewegelijkheid). Het zal een fysieke ruimte in het 
ziekenhuis worden met testapparatuur, bij voorkeur op de polikliniek orthopedie. De pre- en 
postoperatieve testen en het analyseren van de verkregen data zal worden uitgevoerd door 
een researchverpleegkundige. Daarnaast zullen fysiotherapeuten uit het Netwerk 
Orthopedie, een samenwerkingsverband van orthopedisch chirurgen van Noordwest en 
fysiotherapiepraktijken in de regio’s Alkmaar en Den Helder, meehelpen met het uitvoeren 
van de testen. Het monitoren van het revalidatieproces zal gebeuren door de klinimetrie 
(objectieve testen) te standaardiseren door deze af te nemen tijdens afgesproken 
polibezoeken. Klinimetrie zal in het centrum gecombineerd worden met relevante Patient 
Reported Outcome Measurements (PROMs) om de zorg vanuit het perspectief van de 
patiënten te monitoren.  

Agenda Zorgevaluatie Orthopedie 
Zorgevaluatie en ontwikkeling, op basis van wetenschappelijk onderzoek, is onderdeel van 
het strategisch plan van de NOV. De Werkgroep Agenda Zorgevaluatie Orthopedie heeft tien 
actuele onderzoeksvragen opgesteld met als doel het verder toename van kwaliteit van het 
orthopedisch handelen. Om te inventariseren waar de kwaliteit van zorg voor onze patiënt 
optimaler kan, zal CORAL zich in 2018 toespitsen op de volgende 4 onderzoeksvragen:  
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NOV Vraag 1 Wat is de duur en keuze van antistolling bij een totale knie- en heupprothese? 
NOV Vraag 2 Antibiotica profylaxe bij prothesechirurgie: eenmalig of 24 uur?  
NOV Vraag 3 Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knie- en 
heupprothese? 
NOV Vraag 4 Ontwikkelen van registratiesystemen conform LROI: Klompvoet; DDH, CP 
heup; Idiopathische scoliose. 
 

Regelgeving publicaties en voordrachten 
 
The code of conduct for scientific integrity (Allea, 2010) 
 
1. Good data practices 
- all data should be stored  for 15 years (nieuwe regelgeving) 
- all data should be available for colleagues for replication etc. 
 
2. Proper research procedures 
- careful and well considered 
- deliver what is promised 
- be alert to ethical and legal obligations 
- be aware of the importance of publication 
- respect confidentiality of data 
- give proper account to sponsors 
 
3. Responsible research procedures 
- all ‘subjects’ should be handled with respect and care 
- health, safety and welfare of ….. should not be compromised 
- age, gender, culture, religion, ethic, origin and social class should be respected 
- human subject protocols should not be violated 
 
4. Publication-related conduct 
- results should be published in an open, transparent and accurate manner 
- at the earliest possible occasion 
- authorship only based on creative and significant contribution 
- all authors are fully responsible unless else is specified 
- sequence of authors should be agreed (as early as possible) 
- contribution of others should be acknowledged 
- declare conflicts of interest 
- references should be restricted to official publications 
- for communication with the general public and/or in the media the same standards should 
be maintained 
- publication of the same work in different journals is only acceptable with the consent of the 
journal with proper reference to the first paper 
- in a CV related items must be mentioned as one item 
 
 
5. Reviewing and editorial issues 
- in all relevant conflicts of interest no involvement in decisions 
- reviewing a manuscript is fully confidential 
- any use of data, concepts or  interpretation, needs permission 
- for reviewing projects or programs for funding, etc. the same rules apply 
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Kernwaarden 
 

Voor de continuïteit van CORAL is besloten om een vaste groep kernwaarden op papier te 
zetten. Deze waarden zijn afgeleid van de visie en strategie zoals die de afgelopen jaren 
gevormd zijn. Ze dienen aan de basis te liggen van alle activiteiten binnen CORAL en geven 
aan waar de sterke punten van CORAL liggen en waar de bezigheden binnen het 
onderzoeksbureau op gericht zijn. 
 
Kerncompetenties 

 Opzetten, uitvoeren en ondersteunen van fundamenteel en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op bewegen. 

 Rapportage van het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek 
middels publicaties in nationale en internationale, peer-reviewed, 
wetenschappelijke tijdschriften en congressen. 

Onderzoek 
Het onderzoek van CORAL heeft als hoofdthema bewegen en is primair gericht op 
toegepast wetenschappelijk onderzoek en in mindere mate op fundamenteel 
onderzoek op het gebied van (de behandeling van) aandoeningen aan de knie, heup, 
schouder, wervelkolom en voet/enkel.  
 
Het onderzoek van CORAL kan verder worden onderverdeeld in: 

1. Functionaliteit 
2. Operatietechnieken en materialen binnen de orthopedische chirurgie 

 
Functionaliteit 

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

 Patiëntenzorg, -tevredenheid en -verwachtingen 

 Herstel functioneel bewegen (middels bewegingsanalyse (o.a. 
Gangbeeld,bewegingen van bovenste extremiteiten en ADL 
bewegingsanalyses van een week)) 

 Infectiepreventie en -behandeling 

 Fast track / comfortabel en snel herstel 

 Fysiotherapie / revalidatie voor en na een orthopedische ingreep (knie- of 
heupvervanging) 

 Terugkeer naar werk na een orthopedische ingreep 
Binnen het thema Functionaliteit kan bij uitstek worden samengewerkt met 
andere afdelingen binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep, zoals fysiotherapie, 
revalidatiegeneeskunde, medische microbiologie, infectiologie, radiologie en 
verpleging, maar ook met externe fysiotherapie praktijken.  
 

Operatietechnieken en materialen binnen de orthopedische chirurgie 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

 Primaire prothesiologie 

 Revisiechirurgie 

 Kraakbeenbehandeling 

 Arthroscopische behandelingen 

 Traumatologie 

 Wekedelen chirurgie 

 Vergelijking tussen verschillende benaderingen 

 Vergelijking met conservatieve behandeling 

 Innovaties binnen de orthopedische chirurgie 
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Organisatie 
 

Voor een goed functionerende organisatie is een duidelijke organisatiestructuur noodzakelijk. 
En om alle activiteiten binnen CORAL goed te stroomlijnen is er afgelopen jaar gewerkt aan 
een duidelijke rolverdeling met bijbehorende functieomschrijving.  
 
Zoals zichtbaar in onderstaande figuur wordt de kern van CORAL gevormd door het CORAL 
board, bestaande uit 3 orthopedisch chirurgen vanuit de maatschap orthopedie van NWZ: dr. 
B.J. Burger, dr. L.C.M. Keijser en dr. O.P.P. Temmerman. Zij zullen zorgen voor voldoende 
input, zien toe op de kwaliteit en onderhouden de contacten met de industrie.  
 
Een adviserende rol zal worden ingevuld door epidemioloog bewegingswetenschapper dr. 
M.J.M. Hoozemans. Zoals zichtbaar is op de tijdslijn in de bijlage, is dhr. Hoozemans in het 
verleden reeds een aantal jaren werkzaam geweest als onderzoekscoördinator van CORAL. 
In 2018 zal hij 2 dagen per maand ondersteuning bieden bij het opstellen van 
onderzoeksprotocollen, meedenken met lopende studies in overleg met de 
onderzoekscoördinator, geschreven stukken beoordelen en ondersteuning bieden met 
statistische analyses. 
 
De onderzoekscoördinator is bewegingswetenschapper mevrouw I.K. Butter, MSc voor 0.4 
fte.  Zij zal onder andere de lopende studies coördineren. Daarnaast zal zij studenten 
begeleiden, het datamanagement van studies organiseren en het archief beheren.  
 
Daarnaast is er voor 1.0 fte een arts-onderzoek binnen CORAL werkzaam. Tot 01-08-2018 
zal deze taak worden uitgevoerd door P. Pander Msc. De arts-onderzoeker heeft met name 
een aansturende rol en zal inclusies stimuleren, het contact met de METC onderhouden, 
subsidies aanvragen en heeft daarnaast ook ruimte om zichzelf wetenschappelijk te 
ontwikkelen door het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van artikelen.  
 
Tot slot zijn er nog een aantal potentiële onderzoekers die onder begeleiding bij CORAL 
onderzoek kunnen uitvoeren, bestaande uit: 

- Physician assistants 
- Nurse practitioners 
- (Master-)studenten geneeskunde of bewegingswetenschappen 
- Coassistenten reguliere master of schakeljaar 
- Arts-assistenten (AIOS en ANIOS) 
- Promovendi 
- Orthopedisch chirurgen 

 
Voor een meer uitgebreide functie- 
omschrijving verwijzen we u graag naar 
de bijlage.  
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Financiën 

Optimalisatie 
Zoals eerder vermeld zullen we ernaar streven een positieve balans te realiseren. Dit willen 
we doen door een hogere Educational Grant aan te vragen en door de follow-up van de 
PERSONA- en GOAL studie te voltooien waardoor de daarvoor toegezegde tegoeden 
vrijkomen.  Daarnaast zullen we een aantal onderzoeksvoorstellen voor een 
subsidieaanvraag indienen bij de Noordwest Academie, waar jaarlijks een bedrag wordt 
verdeeld voor onderzoeken binnen Noordwest Ziekenhuisgroep.  

Commercieel uurtarief CORAL 
Zoals eerder beschreven wordt CORAL grotendeels gefinancierd door externe partijen. De 
inkomsten bestaan hierdoor uit: tegemoetkomingen voor onderwijs, onkostenvergoedingen, 
subsidies en voor externe studies waarvoor CORAL patiënten includeert. Voor de 
zelfstandigheid van CORAL is een commercieel uurtarief vastgelegd voor studies die wij op 
verzoek uitvoeren. Conform collega onderzoekscentra (Spaarne Gasthuis, Vu Medisch 
Centrum, Reinier de Graaf) zal CORAL 2 tarieven hanteren.  
 
Commercieel: 
Orthopeed: 125-200 euro. 
Bewegingswetenschapper: 100-125 euro. 
Researchverpleegkundige/ analist: 40-60 euro. 
 
Niet-commercieel (bijvoorbeeld voor subsidies): 
Bewegingswetenschapper: 40 euro. 
Researchverpleegkundige/ analist: 25-45 euro. 
Overhead 15 – 20% (logistiek – aanvullend onderzoek) 
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Begroting 2018  
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Bijlage 1: Lopende studies 
 

Naam studie Soort artikel Contactpersoon Start 
Streef 

afronding 
Fase/Inclusie 

2Day Knee RCT Argelo   Bijna 5-jaar follow-up rond 

2DayKnee: functional outcome RCT Fransen   Bijna 5-jaar follow-up rond 

Case report patella alta, patalla distalisatie Case-report Duijvenbode 2013 2013 Begin schrijven artikel 

Casereport Gorham Stout syndroom Case-report Burger (Joost) 2017 2018 Afronding 

Collared vs. collarless femur stem component in  uncemented total hip 
athroplasty 

RCT Duijvenbode / 
Burger 

2010  Protocol af 

Comforthod studie A diagnostic 
validation study 

Burger 2015  Inclusie: nog geen inclusies 

Comparison Of Posterolateral and direct Anterior approach for total hip 
arthroplasty: COPA-study 

RCT Vos 2013  Inclusie 57 / 170  

COMPASS RCT Burger   Lokale toestemming 

Evaluatie van MTP-1 artrodese   Burger   Inclusie 

First metatarsophalangeal joint arthrodesis vs implant arthroplasty; 
prospective randomised clinical trial; DART-study 

RCT Wassink 2009  Artikel schrijven 

Functional outcome differences between fixed- and mobile-bearing total 
knee arthroplasty 

Review Fransen 2017  Selectie abstracts 

Gentamicine  Pander    

GOAL (Kinespring - Moximed) Non-inferiority Hagemans / Burger   Follow-up 

Goniometer   Butter   Inclusie 

HOPE - resection of Hoffa's fat pad in knee arthoplasty RCT Argelo 2013 2015 data verzameling 

HTO studie   Wulfften Palthe 2008 2012 Submission 

Improve your surgical drilling skills, make use of your index fingers.   Rustenburg   Submission 

Klompvoeten Case-series Keijzer (Annebel)  2018 Artikel afronden 

LDTA ADTA angulation measurement in a healthy population Crosssectional 

study 

van Dam 2013 2015 Submission 

LEAK RCT Keijser   Inclusie 

Long term follow-up of conservatively treated clavicle fractures on 
functional outcome (LuCIFeR) 

Prospective 
cohort study 

Hillen (Robert-Jan)   Inclusie 
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Minimally Invasive Surgery of the Toes Lined up against Established TOE 
surgery (MISTLETOE-Trial) 

RCT Burger   METC 

Modelsimulaties LHBT tenotomie en tenodese Modelsimulatie Hoozemans   Schrijven artikel 

Nanos Prospectieve 
cohortstudie 

Burger 2010 2022 Follow-up 

Operative Management of Gleno-Humeral Osteoarthritis: Results of a 
National Survey 

  Hoozemans   Afronding artikel 

Osteoarticulaire tuberculose van de elleboog bij een patiënt met HIV. Case-report Keijser 2010 2013 Afronding artikel 

Patella alta retrospectief Duijvenbode   Schrijven artikel 

Patient Expectations bij TKP Enquête Yvonne van Zaanen   Schrijven artikel 

PERSONA Prospectief, 
multicenter 

Jonkers 2015 2016 Follow-up 

Primary TKA after tibial plateau fracture Review Pander   Resultaten 

Proshere: Arthroplasty in three- and four-part proximal humerusfracture: 
hemi or reverse? Prospective Randomised Multicenter Trial 

RCT Engelsma 2010 2014 Niels Laas en Yde Engelsma zijn 
artikel aan het schrijven 

R3 Prospectieve trial Nat / Keijser 2009 2021 Follow-up loopt (tussen de 5-7 vd 
10 jaar follow-up) 

Radiographic evaluation of the distal tibial anatomy of males and females 
in a healthy outpatient group aged 40-79 years old. 

  Van Dam     

Reliability in radiological measurement of patellar height in patients with 
patellofemoral pain syndrome. (MRI) 

  Duijvenbode 2012 2013 Ligt bij Marco 

Reliability PTI measurement patella alta   van Dam     

STARR (Suzanne Eijgenraam) RCT Hofstee   Inclusie 

SWAG Cohort Jesse Kuiper   Protocol 

The function of the long head of the biceps tendon explained by its 
absence: A case report and biomechanical analysis. 

Case-report Jonkers   Artikel schrijven 

Tibial plateau fractures Retrospective 
epidemiological 
study 

Hofstee   Stageverslag geschreven 

Tibiaplateau uitkomst na prothese Longterm 
cohortstudie 

Hofstee   Protocol ligt kaar 

Treatment of a suddenly increased volume of wrist fractures: a 
retrospective analysis. 

Retrospectieve 
Cohortstudie 

Rietbergen 2012 2013 Artikel 

Tunnel position in ACL reconstruction. A systematic review. Review Jonkers 2011  Schrijven inleiding 

Validatie van EBRA voor NANOS steel Validatie studie Rietbergen   Onderdeel COMPASS 

van Neck disease case report Case-report Keijser     
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Verstandige keuze (NOV): geen heup- en knievervanging zonder 
adequate conservatieve therapie 

  Butter 2017 2018 Inclusie 

VKB follow-up Retrospectieve 
cohort 

Hagemans 2016 2018 Artikel afronden 

WALK Fysieke activiteit en kwaliteit van lopen voor en na een totale 
knieprothese 

Prospectieve 
observationele 
studie 

Butter / Fransen 2017 2019 Inclusie: 19 / 50 
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Bijlage 2: Bezetting CORAL sinds de oprichting 
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Bijlage 3: Organogram 
 
 


