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HijHij is is begonnenbegonnen……....

Wie kent hem??



HijHij is is begonnenbegonnen……

�� 1979 Archie Cochrane:1979 Archie Cochrane:

�� ItIt is is surelysurely a a greatgreat criticismcriticism of of ourour
professionprofession thatthat we have we have notnot organisedorganised a a 
criticalcritical summarysummary, , byby specialtyspecialty oror
subspecialtysubspecialty, , adaptedadapted periodicallyperiodically, of , of allall
relevant relevant randomisedrandomised controlledcontrolled trialstrials

�� MaarMaar dandan benben jeje erer nognog nietniet……



Evidence based medicineEvidence based medicine

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

�� the the conscientiousconscientious, , explicitexplicit, and , and 

judiciousjudicious useuse of of currentcurrent best best evidenceevidence

combinedcombined withwith clinicalclinical expertise and expertise and 

patientpatient’’s s valuesvalues in in makingmaking decisionsdecisions

aboutabout the care of the care of individualindividual patientspatients



Evidence based medicineEvidence based medicine

�� DusDus::

–– Best Best beschikbarebeschikbare bewijsbewijs

–– KlinischeKlinische expertiseexpertise

–– Patient Patient preferentiespreferenties



WaaromWaarom EBM EBM onderwijsonderwijs??

�� GerichtGericht op op volgendevolgende aspectenaspecten::

–– Knowledge (Knowledge (kenniskennis))

–– Skills (Skills (vaardighedenvaardigheden))

–– Attitudes (Attitudes (houdinghouding))

–– BehaviourBehaviour ((gedraggedrag))

�� WatWat betekentbetekent ditdit??



KennisKennis

�� HerinnerenHerinneren van van lesmateriaallesmateriaal en en 

betekenisbetekenis kennenkennen..

–– BijvoorbeeldBijvoorbeeld::

�� definitiedefinitie en en begripbegrip NNTNNT

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



VaardighedenVaardigheden

�� ToepassenToepassen van de van de kenniskennis

–– BijvoorbeeldBijvoorbeeld::

�� kritischkritisch beoordelenbeoordelen van van eeneen artikelartikel

�� kunnenkunnen berekenenberekenen NNT NNT uituit basisrisicobasisrisico en RRen RR



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



HoudingHouding

�� 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. . 



HoudingHouding

�� StelStel datdat hethet risicorisico 1% is.1% is.

�� RR 0.5RR 0.5

�� WatWat is is dandan de NNT?de NNT?

�� 1/0.005=2001/0.005=200

�� NNH = 1/0.004 =250NNH = 1/0.004 =250



GedragGedrag

�� 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 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, , nietniet de de andereandere aspectenaspecten van EBMvan EBM

–– OnderwijsOnderwijs geintegreerdgeintegreerd in in dagelijksedagelijkse

klinischeklinische praktijkpraktijk verbetertverbetert kenniskennis, , 

vaardighedenvaardigheden, , houdinghouding en en gedraggedrag. . 





Evidence based medicineEvidence based medicine

�� Aard cursussen diversAard cursussen divers

�� Meestal klassikaal van aardMeestal klassikaal van aard

�� Grote Grote variatievariatie in in EuropaEuropa??

�� Open Open grenzengrenzen

�� BuitenlandseBuitenlandse artsenartsen

�� StandaardiserenStandaardiseren





EU EBM UnityEU EBM Unity

�� 8 8 EuropeseEuropese landenlanden

–– UKUK

–– DuitslandDuitsland

–– NederlandNederland

–– PolenPolen

–– SpanjeSpanje

–– HongarijeHongarije

–– ItalieItalie

–– OostenrijkOostenrijk

–– ((ZwitserlandZwitserland))



DoelDoel

�� GeintegreerdGeintegreerd in in kliniekkliniek

�� EE--learninglearning

�� Op Op maatmaat voorvoor drukkedrukke clinicusclinicus

�� DirecteDirecte implementatieimplementatie in in praktijkpraktijk

�� EuropeesEuropees geaccrediteerdegeaccrediteerde EBM EBM cursuscursus

�� VerhogenVerhogen flexibiliteitflexibiliteit van van artsenartsen

binnenbinnen EuropaEuropa



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 fase in kliniek met gebruik van systematic 
reviews/meta-analyses

� 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






