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EBP 
Een vreemde eend in het WZC? 

Leen	De	Coninck	
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De 5 stappen van EBP 
1.  definieer het probleem (PICO) 
2.  zoek de beste informatie 
3.  evalueer kritisch  
4.  pas toe in de juiste context 
5.  evalueer de resultaten 

De 5 stappen van EBP 
1.  definieer het probleem (PICO) 
2.  zoek de beste informatie 
3.  evalueer kritisch  
4.  pas toe in de juiste context 
5.  evalueer de resultaten 

Definieer het probleem Definieer het probleem 

PICO 
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Definieer het probleem 

Person/Problem 

Definieer het probleem 

Intervention Intervention 

Definieer het probleem 

Co-intervention 
Comparison 

Definieer het probleem 

Outcome 

Definieer het probleem 

‘Heeft een volwassen man, die 
lijdt aan kaalhoofdigheid, bij 
het drinken van groene thee 
meer kans op haargroei ter 
hoogte van de schedel 
tegenover eenzelfde type man 
die geen groene thee drinkt?’ 

Definieer het probleem 

‘Heeft een volwassen man, die 
lijdt aan kaalhoofdigheid, bij 
het drinken van groene thee 
meer kans op haargroei ter 
hoogte van de schedel 
tegenover eenzelfde type man 
die geen groene thee drinkt?’ 

P 
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Definieer het probleem 

‘Heeft een volwassen man, die 
lijdt aan kaalhoofdigheid, bij 
het drinken van groene thee 
meer kans op haargroei ter 
hoogte van de schedel 
tegenover eenzelfde type man 
die geen groene thee drinkt?’ 

I 

Definieer het probleem 

‘Heeft een volwassen man, die 
lijdt aan kaalhoofdigheid, bij 
het drinken van groene thee 
meer kans op haargroei ter 
hoogte van de schedel 
tegenover eenzelfde type man 
die geen groene thee drinkt?’ 

C 

Definieer het probleem 

‘Heeft een volwassen man, die 
lijdt aan kaalhoofdigheid, bij 
het drinken van groene thee 
meer kans op haargroei ter 
hoogte van de schedel 
tegenover eenzelfde type man 
die geen groene thee drinkt?’ 
O 

Definieer het probleem 

 

Time to practice!  

Definieer het probleem 

Opdracht:  
Stel een correct geformuleerde  
onderzoeksvraag  (PICO!) op  
vertrekkende vanuit de  
afbeelding die je kreeg. 
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Definieer het probleem Definieer het probleem 

Definieer het probleem Definieer het probleem 
Opdracht:  
Stel vanuit je eigen werkveld  
een onderzoeksvraag op.  
Vertrek vanuit een PICO. 

 P      I     C    O      

De 5 stappen van EBP 
1.  definieer het probleem (PICO) 
2.  zoek de beste informatie 
3.  evalueer kritisch  
4.  pas toe in de juiste context 
5.  evalueer de resultaten 

Zoek de beste informatie 
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Zoek de beste informatie Zoek de beste informatie 

Zoek de beste informatie 
• Richtlijnen 
• Wetenschappelijke databanken 
• Cochrane library 
• Medline 
• OSeeker 

• Vaktijdschriften 
 

Zoek de beste informatie 
• Richtlijnen 
• Wetenschappelijke databanken 
• Cochrane library 
• Medline 
• OTSeeker 

• Vaktijdschriften 
 

Richtlijnen 
• “Clinical	practice	guidelines	are	statements	that	include	
recommendations	intended	to	optimize	patient	care	that	are	
informed	by	a	systematic	review	of	evidence	and	an	
assessment	of	the	benefits	and	harms	of	alternative	care	
options”	(Institute	of	Medicine,	2011)	

Richtlijnen 
Doelstellingen:	
• Ondersteuning	en	referentie	voor	beslissingname	in	de	
klinische	praktijk	
• Specificatie	van	de	kerntaken	van	een	specifieke	
beroepsgroep	bij	een	bepaalde	aandoening		
• Interprofessionele	overeenkomst	aangaande	
taakverdeling	
• Basis	voor	kwaliteitsgarantie	
• Basis	voor	verantwoording	klinisch	handelen	
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Richtlijnen 
Vorm:	
• Eén	doelstelling	of	centrale	klinische	vraag	(PIPOH)	
• 5	à	8	specifieke	klinische	vragen	
• Aanbeveling	(antwoorden	op	de	specifieke	klinische	
vragen)		
• Verantwoording	dmv	synthese	van	relevante	literatuur	
• Methodologie		

Richtlijnen 
• GIN (Guideline International Network) 
• NICE (The National Institute for Health and Care 

Excellence) 
• SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 
• COT (College of Occupational Therapy) 
• RNAO (Regisered Nurses Association of Ontario) 
• EBMpracticenet 
• KCE (kenniscentrum federale overheid) 
• CEBAM (Centrum Evidence Based Practice) 
• ... 

www.g-i-n.net	

OT	intervention	 Physicaal	
activity	

Physical	activity	
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Walking	schemes	
Training	

www.nice.org.uk/guidance	 www.cot.co.uk/practice-guidelines/
cot-practice-guidelines	

http://sign.ac.uk/guidelines/index.html#	 http://rnao.ca/bpg/guidelines	
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http://www.ebmpracticenet.be/
nl/Paginas/Welkom.aspx	 https://kce.fgov.be/nl/	

http://www.cebam.be/nl/richtlijnen/	
Paginas/Waar-richtlijnen-
vinden.aspx		

Zoek de beste informatie 
• Richtlijnen 
• Wetenschappelijke databanken 
• Cochrane library 
• Medline 
• OT-seeker 

• Vaktijdschriften 
 

Cochrane library Enkele voorbeelden: 
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Zoek de beste informatie 
• Richtlijnen 
• Wetenschappelijke databanken 
• Cochrane library 
• Medline 
• OT-seeker 

• Vaktijdschriften 
 

Enkele voorbeelden: 

Outcome:		
Increasing	the	amount	of	PT/OT	can	have	a	positive	effect	
on	the	functional	status	and	cost	of	care	of	longterm	
care	residents.	
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Zoek de beste informatie 
• Richtlijnen 
• Wetenschappelijke databanken 
• Cochrane library 
• Medline 
• OT-seeker 

• Vaktijdschriften 
 

OTseeker 

Zoek de beste informatie 
• Richtlijnen 
• Wetenschappelijke databanken 
• Cochrane library 
• Medline 
• OT-seeker 

• Vaktijdschriften 
 

Zoek de beste informatie 
• Richtlijnen 
• Wetenschappelijke databanken 
• Cochrane library 
• Medline 
• OT-seeker 

• Vaktijdschriften 
 

•  The	American	Journal	of	OT	
•  Australian	OT	Journal	
•  The	British	Journal	of	OT	
•  The	Canadian	Journal	of	OT		
•  Scandinavian	Journal	of	OT	
•  Jaarboek	Ergotherapie	
•  Nederlands	Wetenschappelijk	Tijdschrift	voor	ET	
•  ....	
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Zoek de beste informatie 
Opdracht:  
Zoek voor jouw PICO relevante  
informatie op.	

De 5 stappen van EBP 
1.  definieer het probleem (PICO) 
2.  zoek de beste informatie 
3.  evalueer kritisch  
4.  pas toe in de juiste context 
5.  evalueer de resultaten 

Evalueer kritisch 

onderzoeskdesigns	

kwantitatief	

observationeel/	
beschrijvend	

experiment	

kwalitatief	

observatie	
document	
analyse	

bevraging	

literatuurstudie	

scoping	review/	
CAT	

systematische	
review/	

meta-analyse	

Figuur	gebaseerd	op	document	
wetenschappelijke	ingesteldheid		
schijf	één	

Evalueer kritisch 

Levels of evidence 

Evalueer kritisch Evalueer kritisch 
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Evalueer kritisch Evalueer kritisch 

Evalueer kritisch Evalueer kritisch 

Evalueer kritisch 

Levels of evidence 

Evalueer kritisch 
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Evalueer kritisch 

 

Time to practice!  

    

Evalueer kritisch 
Opdracht 4a: 
Welk onderzoeksdesign werd 
gebruikt bij het onderzoek 
vermeld bij foto 2? 

Evalueer kritisch Evalueer kritisch 

Evalueer kritisch 

aa
nv

an
g	

Evalueer kritisch 
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Evalueer kritisch Evalueer kritisch 

Evalueer kritisch Evalueer kritisch 

Evalueer kritisch Evalueer kritisch 
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Evalueer kritisch Evalueer kritisch 

De 5 stappen van EBP 
1.  definieer het probleem (PICO) 
2.  zoek de beste informatie 
3.  evalueer kritisch  
4.  pas toe in de juiste context 
5.  evalueer de resultaten 
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context 

De 5 stappen van EBP 
1.  definieer het probleem (PICO) 
2.  zoek de beste informatie 
3.  evalueer kritisch  
4.  pas toe in de juiste context 
5.  evalueer de resultaten 

Evalueer de resultaten 
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Met dank aan 

Evidence	Based	Medicine		
(EBM)	is	the	integration	of		
individual	clinical	expertise		
with	the	best	available		
external	evidence	and		
patient’s	values	and		
expectations.	Sackett	D.L	.et	al.	(1996)		
BMJ	312:71-72.	

	

Take       messages!


