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Evidence-based medicine (EBM) werd geïntroduceerd als 
hulp bij een leven lang leren. Huisartsen hebben tegen-
woordig allemaal een computer op zak en kunnen altijd en 
overal bij evidence. Toch blijkt integratie van deze evidence, 
de eigen klinische expertise en de patiëntvoorkeuren bij 
besluitvorming in de praktijk lastig te zijn. De huisarts-
opleiding kan meer aandacht besteden aan de manier waar-
op de 3 onderdelen van EBM expliciet aan de orde komen 
in de (opleidings)praktijk. En aan de wijze waarop aios en 
opleider van elkaar kunnen leren.

Evidence-based medicine (EBM) leer je op de werkplek. Een 
van de grondleggers van EBM, David Sackett, ging eind vorige 
eeuw als pionier achter een karretje met zijn zeer forse compu-
ter de zaal op om naast de patiënt de evidence op te zoeken 
en deze meteen toe te passen. Terwijl alle artsen vandaag de 
dag eenvoudig toegang tot een handzame computer hebben, 
is EBM nog steeds niet vanzelfsprekend. Onderwijs in EBM 
wordt vaak beperkt tot sessies met vragen, opzoeken en beoor-

delen van het bewijs. Dit zijn weliswaar essentiële stappen, 
maar ze zorgen er niet voor dat we EBM daadwerkelijk in de 
praktijk toepassen. Bij EBM gaat het om meer dan alleen de 
evidence. Dat laten we zien door naar de historie van EBM te 
kijken en u mee te nemen naar de praktijk van de huisarts-
opleiding en het werkplekleren.

HISTORIE
EBM werd in de jaren 90 van de vorige eeuw geïntroduceerd 
als een methode om dokters te leren beschikbare evidence in 
de dagelijkse praktijk te gebruiken.1 Het ging er daarbij 
uitdrukkelijk om die evidence te integreren met de klinische 
expertise en de voorkeuren van de patiënt. Het leerproces 
bestaat uit 5 stappen: 1) ask: het formuleren van een klinische 
vraag, 2) acquire: het zoeken naar een antwoord, 3) appraise: 
het beoordelen van de gevonden evidence, 4) apply: het 
toepassen in de eigen praktijk en 5) assess: het evalueren van 
dit leerproces. De oorspronkelijke insteek was de noodzaak 
dat artsen een leven lang leren en vaardigheden moeten 
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verwerven om nieuwe ontwikkelingen te kunnen bijbenen. 
Dat gebeurde in een tijd waarin steeds meer onderzoek werd 
gepubliceerd en de beschikbare informatie exponentieel 
toenam.
In diezelfde periode werd ook de Cochrane Collaboration op-
gericht. Die stelde zich tot taak de steeds ruimer beschikbare 
evidence over relevante klinische problemen samen te vatten 
in meta-analyses en zo dokters in de praktijk te ondersteu-
nen bij het gebruik ervan. Ook werden in die tijd de eerste 
NHG-Standaarden ontwikkeld. Die zijn inmiddels uitgegroeid 
tot een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen vragen 
uit de praktijk en relevant klinisch huisartsgeneeskundig 
onderzoek.2,3

In 2005 legden EBM-docenten in het Sicily Statement vast wat 
nodig was om de implementatie van EBM in het onderwijs te 
verbeteren. Het draaide om 3 punten: blijven verduidelijken 
dat het om evidence, ervaring én de patiënt gaat, het aanleren 
van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en het inrichten 
van het EBM-onderwijs.4 De aios moet leren het geleerde te 
blijven toepassen in de eigen praktijkvoering. EBM-vaardig-
heden zijn namelijk niet alleen relevant voor onderwijs en 
opleiding, maar vooral ook voor de dagelijkse praktijk.5,6

RUIM 25 JAAR VERDER
Het aanleren van EBM-kennis en -vaardigheden is inmiddels 
een vast onderdeel van het basiscurriculum en de opleidingen 
tot huisarts en specialist. De gewenste academisering en 
professionalisering van de huisartsgeneeskunde hebben hun 
beslag gekregen. Er zijn succesvolle onderzoeksafdelingen 
opgezet die de onderbouwing aandragen voor de aanbevelin-
gen in de praktijkgerichte NHG-Standaarden. Ook worden 
steeds meer aioto’s opgeleid die onderzoek en huisartsoplei-
ding combineren in een 6-jarig traject. Hiermee kunnen ze, 
ook in de toekomst, een brugfunctie vervullen tussen weten-
schap en huisartsenpraktijk.7

Wel zijn er nog steeds barrières die de praktische toepassing 
van EBM in de weg staan. Gedurende een werkdag komen er 

weliswaar vragen op, maar daar wordt niet altijd een antwoord 
op gezocht. Een deel van de huisartsen is hierin nooit opgeleid 
en beschikt niet over de benodigde kennis en vaardigheden 
(of denkt deze niet te hebben), of is digitaal minder vaardig. 
Soms is ook de benodigde evidence (nog) niet aanwezig. Ver-
der spelen tijdgebrek en attitude jegens EBM een rol. Dat geldt 
ook voor opleidingspraktijken.8

Er is onderzocht welke competenties artsen zouden moe-
ten verwerven om EBM toe te kunnen passen.9,10 Een 
mixed  methods-onderzoek (een literatuuronderzoek en een 
Delphi-procedure) vond EBM-competenties die bruikbaar 
zijn voor de (opleidings)praktijk. Bij huisartsen gaat het ten 
eerste om mindfulness, een open houding ten opzichte van 
EBM (een besef van de vele factoren die het cognitieve proces 
bij EBM beïnvloeden) en de invloed daarvan op het nemen 
van beslissingen. Ten tweede gaat het om pragmatisme bij het 
zoeken van evidence en het evalueren daarvan. Ten derde is 
kennis van de patiënt van belang voor effectieve communi-
catie over die evidence. Die competenties moeten aiossen en 
opleiders van elkaar leren in de huisartsopleiding en oplei-
dingspraktijk.
In medische curricula ligt de focus bij het onderwijs in EBM 
vaak op het vinden en beoordelen van de evidence.5,6 Dan 
gaat het vooral om wat er in onderzoeken niet klopt en niet 
op wat je uit de evidence zou kunnen meenemen naar de 
praktijk en waarom. De enige toets voor het beoordelen van 
EBM-kennis en -vaardigheden is het maken van een CAT, 
een critical appraised topic. Daarbij wordt een vraag uit de 
praktijk uitgebreid beantwoord. In de praktijk gaat het anders: 
er duiken elke dag weer nieuwe relevante vragen op, waarop 
je het liefst snel een bruikbaar antwoord wilt vinden. Dat ant-
woord blijken aiossen vooral te zoeken bij collega’s (huisartsen 
en specialisten) en richtlijnen.11 Tijdens de opleiding is er te 
weinig aandacht voor discussie over de vraag op welke manier 
evidence moet worden geïntegreerd in de eigen kennis en de 
informatie van de patiënt.
Voor de huisartsopleiding is een landelijke werkgroep van 
EBM-docenten uit alle opleidingen actief bezig om relevant 
en op de praktijk aansluitend EBM-onderwijsmateriaal te 
ontwikkelen en uit te wisselen. Goed zicht houden op wat er 
zich op de werkplek afspeelt blijft echter lastig.

ONDERZOEK 
Inmiddels is er meer onderzoek gedaan naar EBM-onderwijs. 
We weten dat geïntegreerd onderwijs belangrijker is dan los-
staande lessen epidemiologie en statistiek.5,6,12-14 De gebruikte 
definities van ‘geïntegreerd onderwijs’ lopen echter nogal 
uiteen, van onderwijs dat casuïstiek en getallen uit de praktijk 
gebruikt tot formeel of informeel onderwijs op de werkplek, 
bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk. 
Een clustergerandomiseerde trial binnen de huisartsopleiding 
vergeleek bij 6 groepen aiossen het reguliere onderwijs met 
een programma dat meer was geïntegreerd in de opleidings-
praktijk. Dat programma bestond uit scholing van de oplei-
ders, EBM-leergesprekken in de praktijk en EBM-momenten 

DE KERN
	■ Bij het toepassen van EBm gaat het om het integreren 

van de bestaande evidence, de eigen klinische experti-
se, en de wensen en voorkeuren van de patiënt in diens 
context.

	■ In het onderwijs ligt de nadruk op de eerste 3 stappen 
van 5 EBm-vaardigheden: vragen stellen, informatie zoe-
ken en kritisch lezen. docenten leggen te weinig nadruk 
op de laatste 2 stappen: toepassen en evalueren in de 
klinische praktijk.

	■ aiossen, opleiders, docenten en huisartsen moeten veel 
explicieter discussie voeren over de rol van de evidence, 
de eigen expertise en de wens van de patiënt bij het 
nemen van beslissingen in de praktijk.

HUISARTS EN WETENSCHAP JunI 2021



3maand null HUISARTS EN WETENSCHAP

op de terugkomdag.15 Eindpunten waren zoekgedrag (hoe 
vaak zochten aiossen een antwoord op een vraag die ze tijdens 
consulten hadden) en EBM-gedrag in de praktijk (handelen 
volgens de standaard of daarvan gemotiveerd afwijken). De 
onderzoekers vonden geen duidelijk verschil tussen beide 
onderwijsprogramma’s. Dat werd deels verklaard doordat de 
rol en attitude van de opleiders in beide groepen uiteindelijk 
toch niet sterk uiteenliepen. Ook speelde hier mee dat het 
om een complexe interventie ging, een interventie met veel 
verschillende onderdelen en waarbij niet altijd goed zicht is op 
wat wel werkt en wat niet. Ongeveer de helft van de aiossen in 
de interventiegroep gaf echter aan dat ze dachten dat hun op-
leider niet veel op had met EBM. Deze was dus wat dat betreft 
geen rolmodel.
In ander onderzoek werden huisartsconsulten geobserveerd 
en daarbij werd niet echt waargenomen hoe evidence een rol 
speelde tijdens die consulten.16 Daarom werd in meer detail 
onderzocht wat er op de werkplek in de opleidingspraktijk 
gebeurt.17 Kun je EBM leren toepassen door elkaars consulten 
te observeren en herken je wat er gebeurt bij het nemen van 
beslissingen? En kunnen aios en opleider hierbij van elkaar le-
ren? Uit de analyse van de geobserveerde consulten en aanvul-
lende interviews bleek dat aiossen en opleiders die elkaar ob-
serveerden bij het nemen van beslissingen elkaars argumenten 
niet goed herkenden. Opleiders schieten al gauw in de rol van 
beoordelaar en aiossen nemen (te) gemakkelijk aan dat de op-
leider het met diens ervaring wel zal weten. Observeren is dus 
niet voldoende: je zult elkaar moeten vragen naar het waarom. 
Een opleider neemt bijvoorbeeld een beslissing die niet is ge-
stoeld op evidence, maar wel op zijn kennis van de patiënt. De 
aios zou kunnen denken dat de opleider de evidence niet kent. 
Wanneer er een goede en veilige opleider-aiosrelatie is, en zij 
de basis voor beslissingen geregeld bespreken, zijn observaties 
beter te interpreteren.
Uit een analyse van leergesprekken en aanvullende interviews 
blijkt dat deze gesprekken wel als nuttig worden ervaren, maar 
wat betreft het leren van EBM toch vaak minder iets opleve-
ren. Aiossen verwachten dat opleiders de antwoorden op hun 
vragen beter beargumenteren. Daarnaast willen ze bevestiging 
en tegenvragen, en dat de opleider over de eigen ervaring 

en patiëntfactoren vertelt. Aiossen verwachten een open en 
gelijkwaardige verhouding. Aiossen kunnen de discussie ook 
verbeteren door het leergesprek goed voor te bereiden, vragen 
te blijven stellen, onderzoek te doen naar evidence en kennis-
hiaten, en het geleerde ook in de praktijk te brengen.18 Overi-
gens zijn opleiders zich er helemaal niet zo bewust van dat ze 
EBM samen met de aios kunnen leren. Ze gaan er vaak van uit 
dat het leergesprek vooral voor de aios is bestemd.19

TIPS VOOR DE PRAKTIJK
Opleider en aios kunnen veel van elkaar leren als ze goede 
discussies voeren, gebruikmaken van de beschikbare evidence 
en ervaring, en de argumenten voor het handelen in de prak-
tijk expliciet benoemen. Ook zullen ze de patiënt en verdere 
context in deze discussie moeten betrekken (shared decision 
making).20 In een onderzoek werden aiossen en opleiders 
in focusgroepen gevraagd naar concrete voorbeelden van 
EBM-leren in de praktijk [kader]. Daarbij werden onder-
wijsmomenten onderverdeeld in 3 grote categorieën: leer-
gesprekken, observaties van consulten en praktijkgebonden 
momenten.21 Een illustratief citaat van een opleider: 

‘Ja, ook wel dat observeren, maar dan van een 
videoconsult (…) en die dan samen bekijken en 
dan dacht ik, is het misschien ook wel leuk om 
van tevoren al te bedenken (…) met die thema-
bril ga ik naar het consult kijken, en dat we dan 
ook zeg maar kritisch elkaar bevragen, van wat 
gaat er door je heen bij het nemen van die beslis-
singen, en welke hulpbronnen (…) vaak toch de 
standaard, of Thuisarts of erbij, of heb je ergens 
een artikeltje gelezen, of heb je een bepaalde 
voorbeeldfunctie van bijvoorbeeld mij als opleider 
of van een andere collega, op die manier. En als 
je van de standaard bent afgeweken, met welke 
argumentatie dan.’

Vaste overlegmomenten in de dagelijkse praktijkvoering 
kunnen helpen bij het (leren) toepassen van EBM. Het is 
goed om dan ook de consequenties voor de praktijkvoering 
vast te leggen. Op een ziekenhuisafdeling kindergeneeskunde 
is al succesvol geëxperimenteerd met een cyclus van stafbij-
eenkomsten, die uitmondde in een aanpassing van de lokale 
protocollen.22 Ook tijdens bijeenkomsten van huisartsen (bij-
voorbeeld voor FTO of DTO) kunnen de 3 onderdelen en de 
implicaties voor beleid in de praktijk aan bod komen.23 Dat zal 
tot betekenisvollere discussies en leergesprekken leiden.
Bij de scholing van opleiders moet hen duidelijk worden 
gemaakt dat niet alleen aiossen, maar ook zijzelf in leerge-
sprekken over EBM kunnen leren. Wanneer opleiders in hun 
rol van ervaren huisarts tijdens discussies ook de evidence en 
patiëntvoorkeuren bewust inzetten, kunnen ze een rolmodel 
zijn voor aiossen en studenten. Zo maken ze duidelijk dat je 
een professioneel leven lang kunt blijven leren.

KadER TIPS VOOR EBm-lEREn In dE PRaKTIJK21

1. afwisselend observeren en bespreken van elkaars 
consulten

2. Expliciet benoemen van de 3 EBm-onderdelen
3. Samen relevante artikelen bespreken
4. Bij een klinische vraag samen ter plekke evidence 

zoeken
5. Samen bestaande e-learnings of kennistests doen
6. Een ingewikkelde casus kiezen en daarbij naar alle 3 

de EBm-onderdelen kijken
7. Samen een FTO of andere nascholing verzorgen
8. Samen expliciet een differentiële diagnose bespreken
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CONCLUSIE
Hoewel de eerste 3 stappen om EBM te leren zijn opgenomen 
in het curriculum van de huisartsopleidingen, zijn de laatste 
2 – het leren toepassen en evalueren in de dagelijkse (oplei-
dings)praktijk – lastiger te implementeren. Aiossen, opleiders, 
docenten en huisartsen kunnen veel explicieter discussie 
voeren over de rol die evidence, klinische ervaring en patiënt-
voorkeuren bij het nemen van beslissingen spelen. Dan zullen 
ze er samen van kunnen leren. ■
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