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VaardigheidstestVaardigheidstest

�� Patient met Patient met diepdiep veneuzeveneuze trombosetrombose

�� 5% 5% RisicoRisico op op langelange termijntermijn complicatiecomplicatie

�� RR van RR van trombolysetrombolyse vergelekenvergeleken met met 
heparinisatieheparinisatie = 0.5= 0.5

�� RisicotoenameRisicotoename op op cerebralecerebrale bloedingbloeding
4/10004/1000

�� NNT=? NNH?NNT=? NNH?

�� NNT= 1/0.025=40NNT= 1/0.025=40

�� NNH = 1/0.004=250NNH = 1/0.004=250



Evidence based medicineEvidence based medicine

�� DavidDavid SacketSacket (1996/2000): (1996/2000): 

�� Integratie van Integratie van 

–– Best Best beschikbarebeschikbare bewijsbewijs

–– KlinischeKlinische expertiseexpertise

–– Patient Patient preferentiespreferenties



EBM EBM onderwijsonderwijs

�� GerichtGericht op op volgendevolgende aspectenaspecten::

–– Knowledge (Knowledge (kenniskennis))

–– Skills (Skills (vaardighedenvaardigheden))

–– Attitudes (Attitudes (houdinghouding))

–– BehaviourBehaviour ((gedraggedrag))

�� WatWat betekentbetekent ditdit??



KennisKennis (Knowledge)(Knowledge)

�� HerinnerenHerinneren van van lesmateriaallesmateriaal en en 

betekenisbetekenis kennenkennen..

–– BijvoorbeeldBijvoorbeeld::

�� definitiedefinitie en en begripbegrip NNTNNT

�� kenniskennis RR, RRR en ARRRR, RRR en ARR



VaardighedenVaardigheden (Skills)(Skills)

�� ToepassenToepassen van de van de kenniskennis

–– BijvoorbeeldBijvoorbeeld::

�� kritischkritisch beoordelenbeoordelen van van eeneen artikelartikel

�� kunnenkunnen berekenenberekenen NNT NNT uituit basisrisicobasisrisico en RRen RR



HoudingHouding (Attitudes)(Attitudes)

�� BesefBesef datdat in de in de praktijkpraktijk somssoms

bepaaldebepaalde aanpassingenaanpassingen met met opgedaneopgedane

kenniskennis en/of en/of vaardighedenvaardigheden nodignodig is.is.

–– BijvoorbeeldBijvoorbeeld::

�� BesefBesef datdat erer verschillendeverschillende NNTNNT’’ss zijnzijn, , 

afhankelijkafhankelijk van van hethet basisrisicobasisrisico van de patient van de patient 

en en ditdit toepassentoepassen. . 



GedragGedrag ((BehaviourBehaviour))

�� ProbleemProbleem identificerenidentificeren, , informatieinformatie

opzoekenopzoeken, , kenniskennis en en vaardighedenvaardigheden

toepassentoepassen omom klinischklinisch probleemprobleem op op tete

lossenlossen. . 

–– BijvoorbeeldBijvoorbeeld::

�� ZoekactieZoekactie, , basisrisicobasisrisico bepalenbepalen, RR , RR 

berekenenberekenen, , juistejuiste NNT NNT voorvoor eigeneigen praktijkpraktijk

uitrekenenuitrekenen, , klinischeklinische besluitvormingbesluitvorming

beinvloedenbeinvloeden..



EBM EBM onderwijsonderwijs

�� Sicily statement*:Sicily statement*:

–– EBM EBM noodzakelijknoodzakelijk voorvoor postgraduate training en postgraduate training en 

continuing medical educationcontinuing medical education

–– EchterEchter: : grotegrote variatievariatie in in onderwijstechniekenonderwijstechnieken

–– Grote Grote variatievariatie in in inhoudinhoud

–– HarmonisatieHarmonisatie EBM EBM onderwijsonderwijs noodzakelijknoodzakelijk

* BMC Med * BMC Med EducEduc 20062006



EBM EBM onderwijsonderwijs nuttignuttig??

�� CoomarasamyCoomarasamy and Khan, BMJ 2004:and Khan, BMJ 2004:

–– Standalone Standalone vsvs clinically integrated teaching:clinically integrated teaching:

–– 23 studies23 studies

–– 4 RCT, 7 non4 RCT, 7 non--randomisatierandomisatie

–– 12 12 voorvoor-- en en nametingennametingen

–– 18 studies 18 studies evaluatieevaluatie standstand--alone alone cursuscursus

–– 5 studies clinically integrated teaching5 studies clinically integrated teaching



EBM EBM onderwijsonderwijs nuttignuttig??

Coomarasamy, A. et al. BMJ 2004;329:1017



ConclusieConclusie??

–– Standalone teaching Standalone teaching verbetertverbetert alleenalleen

kenniskennis, , verbeteringverbetering op op andereandere aspectenaspecten

kankan nietniet aangetoondaangetoond wordenworden

–– OnderwijsOnderwijs geintegreerdgeintegreerd in in dagelijksedagelijkse

klinischeklinische praktijkpraktijk verbetertverbetert kenniskennis, , 

vaardighedenvaardigheden, , houdinghouding en en gedraggedrag. . 





EUEU--EBM project, EBM project, doelendoelen

�� BasaleBasale EBM EBM cursuscursus, , geintegreerdgeintegreerd in in 
kliniekkliniek

�� EE--learninglearning

�� Op Op maatmaat voorvoor drukkedrukke clinicusclinicus

�� MaximaleMaximale flexibiliteitflexibiliteit voorvoor
deelnemersdeelnemers

�� DirecteDirecte implementatieimplementatie in in praktijkpraktijk

�� EuropeesEuropees geaccrediteerdgeaccrediteerd



EU EBM UnityEU EBM Unity

�� 8 8 EuropeseEuropese landenlanden

–– UKUK

–– DuitslandDuitsland

–– NederlandNederland

–– PolenPolen

–– SpanjeSpanje

–– HongarijeHongarije

–– ItalieItalie

–– OostenrijkOostenrijk

–– ((ZwitserlandZwitserland))



MethodenMethoden

� Inventariseren bestaande EBM activiteiten
in de deelnemende landen. 

� Definieren leerdoelen als basis van het
curriculum

� Ontwikkelen e-learning tools, met 
systematic reviews als voorbeelden; 

� Ontwikkelen portfolio voor student

� Onwikkelen handboek tutoren

� Pilot testing techniek

� Randomised clinical trial



ModulesModules

�� DefinierenDefinieren klinischeklinische vraagvraag

�� Efficient Efficient zoekenzoeken

�� Principe en Principe en valkuilenvalkuilen bijbij RCTRCT

�� BerekenenBerekenen effectiviteiteffectiviteit

�� BeoordelenBeoordelen en en intepreterenintepreteren van van eeneen

systematischesystematische reviewreview

�� ToepasbaarheidToepasbaarheid van de van de resultatenresultaten

�� ImplementatieImplementatie in in dagelijksedagelijkse praktijkpraktijk



OnderwijsmethodenOnderwijsmethoden

�� IdentificerenIdentificeren onzekerhedenonzekerheden in in praktijkpraktijk

�� Tutor Tutor faciliterendefaciliterende rolrol

�� ZelfgestuurdZelfgestuurd, , onafhankelijkonafhankelijk lerenleren via via 
Internet of CDInternet of CD--ROM. ROM. 

�� KleineKleine opdrachtenopdrachten omom kenniskennis in in 
vaardighedenvaardigheden omom tete zettenzetten

�� AfsluitingAfsluiting module met assignmentmodule met assignment

�� PortfolioPortfolio

�� BeschikbaarBeschikbaar in Engels, in Engels, DuitsDuits, , FransFrans, Pools , Pools 
en en HongaarsHongaars



OnderwijsmethodenOnderwijsmethoden



DemonstratieDemonstratie ee--learning learning 



OnderwijsstrategieOnderwijsstrategie



Stand alone course Clinically integrated course

Teacher centered 
programme

Focussed on problem 
based learning

Educational strategy of the EU-

EBM course

Magnitude of change

Focussed on 
information gathering

Student centered 
programme

Discipline based learning Integrated learning

Fixed standard programme
Elective programma

focussed at student’s needs

Apprenticeship based 
learning

Systematic learning

Traditional teaching 

program

Teaching program 

according to SPICES 

model [18]



EvaluatieEvaluatie cursuscursus

�� Cluster Cluster gerandomiseerdegerandomiseerde trialtrial

�� UK (2 UK (2 centracentra))

�� ZwitserlandZwitserland (4 (4 centracentra))

�� Nederland (6 Nederland (6 centracentra))



DeelnemendeDeelnemende centracentra NLNL

�� AMC AmsterdamAMC Amsterdam

�� VUMC AmsterdamVUMC Amsterdam

�� MMC MMC VeldhovenVeldhoven

�� Atrium Atrium MedischMedisch Centrum HeerlenCentrum Heerlen

�� TweeStedenTweeSteden ZiekenhuisZiekenhuis TilburgTilburg

�� Deventer Deventer ZiekenhuisZiekenhuis



DesignDesign
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DesignDesign

�� InterventieInterventie = = klinischklinisch geintegreerdegeintegreerde

cursuscursus

�� TijdsbelastingTijdsbelasting 2 2 uuruur/week, 5 /week, 5 wekenweken

�� ControleControle = = klassikaalklassikaal EBM EBM onderwijsonderwijs

((dagsessiedagsessie of 2 of 2 avondenavonden))

�� BeideBeide groepengroepen identiekeidentieke leerdoelenleerdoelen

�� VerschilVerschil = = onderwijsmethodeonderwijsmethode



UitkomstenUitkomsten

�� KennisKennis (MCQ) (MCQ) 

�� Attitude (Attitude (vragenlijstvragenlijst) ) 

�� LeeromgevingLeeromgeving zoalszoals ervarenervaren door door 

deelnemersdeelnemers ((vragenlijstvragenlijst))



LogistiekLogistiek

�� RandomisatieRandomisatie in in parenparen

�� RegistrerenRegistreren op websiteop website

�� Baseline testsBaseline tests

�� InterventieInterventie c.qc.q. . controlecontrole

�� Outcome measureOutcome measure

�� SemiSemi--gestructureerdegestructureerde interviews interviews 

tutorentutoren



Tot slot, Tot slot, watwat wordtwordt

verwachtverwacht??

�� Informed consent Informed consent kliniekkliniek

�� Informed consent Informed consent individueleindividuele
deelnemersdeelnemers

�� IndienIndien interventieinterventie::

–– 5 x 2 5 x 2 uuruur/week, /week, zelfzelf in in tete delendelen

�� IndienIndien controlecontrole: : 
–– dagsessiedagsessie of 2x 1 of 2x 1 avondavond klassikaalklassikaal EBM EBM 
onderwijsonderwijs



WatWat krijgkrijg jeje terugterug??

�� IndividuIndividu: gratis EBM : gratis EBM onderwijsonderwijs

�� KliniekKliniek: : beschikkingbeschikking over over helehele EUEU--EBM EBM 

pakketpakket nana afloopafloop trialtrial


