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Achtergrond van het programma

• Debuut vaak maar niet altijd op de kinderleeftijd
• Expertise vooral bij kinderartsen en klinisch chemici
• Door verbetering van diagnostiek en behandeling van 

kinderen bereiken nu meer kinderen met meer 
aandoeningen in goede conditie de volwassen leeftijd

• Veel verschillende complicaties in allerlei organen
• Kennis beperkt en verspreid aanwezig
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Opzet van het programma

• Quality assessment van literatuur door expert groups
• Consensus meetings van de expert groups
• Database van literatuur en consensus
• Op basis hiervan ontwerpen van seminars voor 

professionals
• Uitvoeren van deze seminars als “try out”
• Database toegankelijk via internet
• Seminars via Cdrom en internet verkrijgbaar

VSOP2000/1VSOP2000/1



Uitvoering van het programma

• Vorming van de Europese expert groups
• Quality assessment Cochrane analyse methode
• Uniform “review process”
• Uniforme items
• Consensus per expert group
• Database
• Seminars
• Informatie-technologische vormgeving, 

toegankelijkheid en verspreiding
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Items binnen het review process

• Diagnostiek en behandeling
• Korte en lange termijns complicaties: aard, 

diagnostiek en frequentie
• Behandeling en begeleiding van de complicaties
• Prognose voor de gehele patientengroep
• Voortplanting -herhalingsrisico

-zwangerschapscomplicaties
* Signalering van nieuwe ontwikkelingen
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Wat levert dit programma op?

• Quality assessment van bestaande literatuur en 
consensus, eindigend in een levende database

• Deze kennis wordt uitgedragen in seminars
• Goede toegankelijkheid voor alle professionals in 

Europa (en daarbuiten) via informatie-technologische 
methoden

• Verspreiding via klassieke hardcopies en via 
electronische methoden

• Toegang tot en verspreiding van deze kennis voor 
andere disciplines en patienten(verenigingen)
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Europese samenwerking in het kader
van de “rare diseases”

Subsidie-aanvraag maart 2000
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