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Vincent van Vugt kreeg eind augustus de NHG-Wetenschaps-
prijs 2020 voor zijn artikel over vestibulaire revalidatie bij 
duizeligheid. Dit artikel verscheen eind vorig jaar in de British 
Medical Journal. H&W-hoofdredacteur Ivo Smeele zocht Vin-
cent van Vugt thuis op om hem persoonlijk de prijs te over-
handigen. Naast een cheque en een sculptuur mag de prijswin-
naar dit najaar een presentatie geven op jaarlijkse congres van 
de North American Primary Care Research Group in Chicago.

Ivo Smeele: ‘We kijken als jury altijd naar originaliteit, ge-
bruikte methoden, goede uitvoering en natuurlijk het meest 
naar relevantie voor de dagelijkse praktijk. Nou, met dit 
onderzoek zat dat wel goed. De onderzoekers bekeken of de 
in de NHG-Standaard Duizeligheid geadviseerde vestibulaire 
revalidatie als e-health kon worden aangeboden aan patiënten 
met langdurige klachten van duizeligheid. En of dit dan ook 
werkt. De Amsterdamse VUMC-onderzoekers werkten hard 
om patiënten te vinden en te volgen. Ook zijn zij goed op im-
plementatie ingegaan. Het lijkt erop dat deze interventie ook 
daadwerkelijk binnenkort beschikbaar zal zijn.’
De publicatie van het artikel in het toonaangevende Britse 
tijdschrift de British Medical Journal is volgens Ivo Smee-
le een eer die niet veel huisarts-onderzoekers ten deel valt. 
‘Volgens velen is dit de Nederlandse huisartsgeneeskundige 
top publicatie van het afgelopen jaar.’ Van Vugt won ook de 
SBOH-academiseringsprijs voor beste aioto (huisarts in oplei-
ding tot onderzoeker).

ÉÉN INTERNATIONALE PUBLICATIE PER JAAR 
De NHG-Wetenschapsprijs is een prijs voor huisartsen die 
voorlopers zijn in innovatieve en toepasbare wetenschap. De 
prijs wordt uitgereikt voor het beste internationaal gepubli-
ceerde artikel met een huisarts als eerste auteur. Alle univer-
siteiten en het Nivel mogen ieder 1 internationale publicatie 
uit de afgelopen 12 maanden inzenden. Dit jaar werden 8 
publicaties ingezonden die volgens Ivo Smeele allemaal van 
hoge kwaliteit waren, maar heel verschillend qua design, 
onderwerp en uitvoering. Naast Ivo Smeele zaten huisartsen 
Wim Opstelten en Iris Wichers in de jury. ■
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INZENDINGEN NHG-WETENSCHAPSPRIJS 2020
	■ Carline van den dries, utrecht - Integrated manage-

ment of atrial fibrillation in primary care: results of 
the all-In cluster randomized trial

	■ Jacoline van den driest, Rotterdam - Opioid 
 prescriptions in patients with osteoarthritis: a 
 population-based cohort study

	■ Jelle Himmelreich, amsterdam - diagnostic accuracy 
of a smartphone-operated, single-lead electrocardi-
ography device for detection of rhythm and conduc-
tion abnormalities in primary care

	■ Juul Houwen, maastricht - medically unexplained 
symptoms: time to and triggers for diagnosis in 
 primary care consultations

	■ nynke Koning, leiden – Identification of children 
at risk for mental health problems in primary care. 
development of a prediction model with routine 
healthcare data

	■ mariken Stegmann, Groningen - Correspondence 
between primary and secondary care  about patients 
with cancer: a delphi consensus study

	■ daphne Stol, nivel - Effectiveness of a stepwise car-
diometabolic disease prevention program: results of 
a randomized controlled trial in primary care

	■ Vincent van Vugt, amsterdam - Internet based ves-
tibular rehabilitation with and without physiotherapy 
support for adults aged 50 and older with a chronic 
vestibular syndrome in general practice: three armed 
randomised controlled triallees ook het interview met Vincent van Vugt in nHG 

Forum op www.henw.org.


