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programma

• Introductie: wie zit er in de zaal?

• EBP

• Klinische onzekerheden

• Discussie

• Verpleegkundig onderzoek

• Renurse

• Discussie



Wie zit er in de zaal?
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Wat is EBP?

Waarde(n) 
en 

voorkeur patiënt

Kennis/ervaring van 
de verpleegkundige/ 
beroepsbeoefenaar

Bewijs

Beslissing

Context

Evidence Based Practice (EBP) is het gewetensvol, 

expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste 

bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor 

individuele patiënten. De praktijk van evidence-based

practice impliceert het integreren van individuele 

klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal 

dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is, in 

combinatie met de voorkeuren, wensen en 

verwachtingen van de patiënt…

… binnen de eigen context.
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Evidence Based Practice

Gebruik van pro-
actieve

voedingsmiddelen 
kan het cholesterol 

ook verlagen = 
second best choice

Laag cholesterol 
verlaagt de kans op 
hart- en vaatziekten 
bij diabetes: advies 
preventief statine 

gebruiken

Beslissing: geen 

statines, wel pro-

actieve middelen

Context: 

preventieve 

diabeteszorg

Gewrichtspijn bij 
statine-gebruik wil ik 

niet, stop ermee



Klinisch 

redeneren

Verpleeg
kundig

Leider

schap

EBP

coaching HBO
EBP is voorbehouden aan

HBO-verpleegkundigen



Klinisch 
redeneren

Vpk. 
leiderschap

coaching

EBP



EBP………………..waarom?

• 30-40% van patiënten krijgt niet de zorg 
die overeenstemt met huidige 
wetenschappelijke inzichten (1)

• 20-25% krijgt zorg die niet nodig of 
potentieel schadelijk is (1)

1 GrolR, GrimshawJ. From best evidence to best practice: effective 
implementation of change in patients’ care. Lancet 2003; 362: 1225–30



EBP is daarnaast…..

• Startpunt wetenschappelijk onderzoek

• Shared decision making

• Kwaliteit van zorg

• Kostenbesparing

• Werkdrukverlagend

• Multidisciplinair werken

• Etc. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj6ceb0cXkAhVFKewKHdvlA5UQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ivegotthepower.nl/&psig=AOvVaw2d2yoltDVIbMbtXCxylqDI&ust=1568183569816272


Het EBP-Proces

Ask

Acquire

Assess

Apply

Appraise



ASK- het vinden van een vraag/formuleren

• Elke dag tot 15 beslismomenten waarvoor men meer informatie nodig heeft

Beslissingen gebeuren op basis van: 

• Traditie: we doen het altijd zo….

• Een anekdote vorig jaar hadden we precies zo’n geval….

• Één artikel volgens deze auteurs moet je in zo’n geval altijd…

• Het advies van expert in mijn ervaring is bij deze patiënten….

• Financiële overweging die dure middelen zijn toch niet echt beter….



Oefenen: Klinische onzekerheden

• Pak een foto en bedenk hierbij vragen die je in de dagelijkse praktijk hebt (of vroeger hebt
gehad)

• Turf hoeveel vragen per foto je hebt bedacht met elkaar

• Geef een top 3 terug aan de zaal

• 5 minuten

https://nl.depositphotos.com/126387364/stock-photo-turf-stacked-up-for-the.html


PICO

• P: patiënt/populatie

• I: interventie/behandeling

• C: waarmee wil je dit vergelijken 

• O: wat wil je weten/onderzoeken/wat verwacht je?

Ezelsbruggetje:

Leidt I bij P tot O t.o.v. C?

Toets de PICO m.b.v. de vraag en pas zo nodig de

PICO aan



Gestructureerd zoeken (PubMed)

P Vrije zoekterm #1

Mesh term #2

TIAB #3

I Vrije zoekterm #4

Mesh term #5

TIAB #6

C Vrije zoekterm #7

Mesh term #8

TIAB #9

O Vrije zoekterm #10

Mesh term #11

TIAB #12

• #1 OR #2 OR #3 = #13

• #4 OR #5 OR #6 = #14

• #7 OR #8 OR #9 = #15

• #10 OR #11 OR #12 = #16

14

Uiteindelijke zoekopdracht:

#13 AND #14 AND #15 AND #16 





Implementatie van EBP proces….

• Randvoorwaarden

– Bespreek tijdsinvestering

– Goede ICT/Toegang tot literatuur/databases

• Tamtam maken



…EBP-uitkomst implementeren…

1. Creëer een gevoel van urgentie

2. Verzamel een leidend team

3. Ontwikkel een visie en strategie voor de 
verandering

4. Communiceer om draagvlak en 
betrokkenheid te creëren

5. Maak het anderen mogelijk om te 
handelen

6. Genereer korte termijnsuccessen

7. Houd het tempo hoog

8. Creëer een nieuwe cultuur



…of wetenschappelijk onderzoek

• Studentenonderzoek n.a.v. EBP-uitkomst

• Opzetten van (niet-) WMO onderzoek

• Kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_rZ-22sXkAhVSyKQKHbm-AqgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.loesje.nl/posters/uit-onderzoek-is-gebleken-dat-onderzoeken-veel-leuker-is-dan-antwoorden-vinden1404/&psig=AOvVaw275nGlF4AykckYsSqvnFYy&ust=1568186027904659


Stelling

Onderzoeken uitgevoerd door afdelingsverpleegkundigen

hebben een grote kans om te mislukken


