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WAT IS EBN?

Klinische 
expertise

Voorkeur 
patiënt 

Wet. 
Onderzoek

(Flemming, Thompson & Cullum, 1997)

CONTEXT



ONDERZOEKSWERELD

DE PRAKTIJK

MIND THE GAP



VOORBEELD

BRON: http://continentiezorg.nl/article/verzorgend-wassen-introduceren/



Weg naar wetenschappelijk bewijs

ASSESS

• Identificeer het klinisch probleem of vraagstuk dat ontstaat uit de zorg 

voor de patiënt

ASK

• Formuleer het vraagstuk als een onderzoekbare onderzoeksvraag 

conform PICO

ACQUIRE

• Zoek wetenschappelijke studies in de gepaste bronnen en databanken, 

selecteer relevante studies conform de selectiecriteria

APPRAISE

• Lees de studies, analyseer hun wetenschappelijke en methodologische 

kwaliteit, validiteit en toepasbaarheid in de klinische praktijk

APPLY

• Integreer de evidentie met klinische expertise, de voorkeur van de 

patiënt en pas dit alle toe op de praktijk



Stel een onderzoeksvraag

P = populatie 

I = interventie

C =  controle

O = resultaat

(pneumo)patiënten ziekenhuis

Verzorgend wassen

Wassen met water

Huidbeschadigingen, 

Belasting voor patiënt, tijd, 

Gevoel patiënt, kosteneffectief

…

ASK

• Formuleer het vraagstuk als een onderzoekbare 

onderzoeksvraag conform PICO



Ga op zoek in een databank

- Pubmed

- Trip database

- Cinahl

- Cochrane collaboration

Door termen te combineren met ‘AND’ of ‘OR’

ACQUIRE

• Zoek wetenschappelijke studies in de gepaste bronnen en 

databanken, selecteer relevante studies conform de 

selectiecriteria



Pubmed



Cinahl



Cochrane Collaboration



Trip Database



Ga na hoe sterk je bewijs is

APPRAISE

• Lees de studies, analyseer hun wetenschappelijke en 

methodologische kwaliteit, validiteit en toepasbaarheid in de 

klinische praktijk

Bron: https://www.students4bestevidence.net/the-evidence-based-medicine-pyramid/



COMPLEX? GEEN TIJD?

Bron: http://www.vikingcodeschool.com/software-engineering-basics/approaching-complex-problems



DE OPLOSSING! 



EBN1 - TOEGANKELIJKHEID

Betrouwbare, wetenschappelijke kennis 
aanbieden op een toegankelijke manier.

• Eenvoudig te consulteren via sociale media 
en een website

• Gratis raadpleegbaar
• Artikels in het Nederlands
• Artikels zijn beknopt
• Onafhankelijk van andere organisaties



WEBSITE



SOCIALE MEDIA



BEKNOPTE ARTIKELS



EBN2 - INTERACTIE

• Met andere collega’s 

• Andere verpleegkundigen

• Met student verpleegkundigen

• Met leidinggevenden

• …



INTERACTIE OP FB



INTERACTIE OP FB



INTERACTIE OP WEBSITE



EBN3 - INSPIRATIE

• Inspireren tot gebruik van EBN in ons 
verpleegkundig zijn/handelen

• Inspireren tot vraagstelling over de 
huidige praktijk

• Aanzetten van verpleegkundigen om de 
nieuwe kennis te delen



INSPIRATIE OP WEBSITE



EBN4 - INNOVATIE

• Up-to-date houden van 
praktijkrichtlijnen en handelingen 

• Opstellen van nieuwe 
onderzoeksvragen

• Opstarten van nieuw onderzoek

• Kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt
verder optimaliseren



INNOVATIE SOCIALE MEDIA



BESLUIT

• Wetenschappelijk onderzoek 
opzoeken/implementeren in de praktijk is 
vaak moeilijk. 

• In de huidige context van accreditaties en 
kwaliteitslabels staat evidence-based 
werken voorop, maar vaak iets top-down.

• Think4Nurses kan voor verpleegkundigen 
een brug vormen tussen de praktijk en 
onderzoekswereld




