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Opinie

Graag reageren wij op het artikel ‘EBM-onderwijs in de prak-
tijk: moeilijker dan gedacht.’1 Niet vaak zie je gerandomiseerde 
trials in het onderwijs met ook nog zo’n geringe uitval van 
deelnemers en data. Prima, die invloed van epidemiologen! 
Het effect is alleen niet wat je ervan verwacht: degenen die een 
geïntegreerd programma EBM werd aangeboden (onder ander 
oefenen met de opleider) zijn een jaar later niet actiever in 
‘informatie opzoeken’ in de praktijk van alledag dan degenen 
die alleen EBM-onderwijs op de terugkomdag kregen.
Wij willen daarom een eigen interpretatie geven en een 
voorstel doen. De start als huisarts is meestal stressvol. Het is 
een levensfase vol life-events: gezin stichten, verhuizen, nieuw 
werk dat veel vraagt. Ook oudere collega’s hebben doorgaans 
een allesbehalve ontspannen werkdag. Niet vreemd als je daar-
na niet toekomt aan het afronden van de vele losse eindjes. 
Bovendien: de nodige klachten blijken vanzelf over te gaan.
Graag reiken wij het begrip OOK en de Witte Raven-aanpak 
aan. OOK = Onuitstaanbaar Onverklaarde Klachten. De 
patiënt is al bij enkele specialisten geweest, die niets kunnen 
vinden, en je hebt het gevoel ‘toch klopt er iets niet.’ Dan is 
het tijd om zelf te gaan zoeken, maar dan op een ‘geraffineer-
de manier’. Wij hebben onder andere op het NHG-congres 
2016 gedemonstreerd wat dat kan opleveren en we leggen 
deze aanpak ook uit op de website www.witte-raven.net. Onze 
boodschap is: verwacht van een huisarts niet dat hij alles 
opzoekt wat hij niet zeker weet. Het is niet realistisch en – met 
het oog op duurzaamheid – niet eens verstandig. Begin bij iets 
wat intrigerend is en waarbij de patiënt erg gebaat is. Niemand 

anders draagt immers een verklaring aan. Van de bibliotheek 
van nu, miljoenen artikelen, heeft de huisarts de sleutel. ■
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