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Evidence-based medicine 

David Sackett 1934-2015 
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Evidence-based  

practice 

Sackett et al.: 1996: 

 

Evidence-based medicine is: 

het  gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van de 

huidige beste wetenschappelijke evidentie. 

 

Sackett et al.: 2000 

Evidence-based medicine:  

is de integratie van de beste wetenschappelijke evidentie met 

klinische expertise en de waarden van de patiënt. 
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Evidence-base practice:  

standaardiseren versus maatwerk 

Voordelen standaardiseren: 

 

• Borgen van kwaliteit: 

• Verhogen effectiviteit 

• Verhogen efficiëntie  

• Vermindering fouten 

 

• Verkleinen praktijkvariatie (Gert Westert IQ Healthcare) 
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Evidence-base practice:  

Voorbeelden standaardiseren 

• Protocollen 

• Richtlijnen 

• Standaarden 
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Evidence-base practice:  

standaardiseren versus maatwerk 

Nadelen standaardiseren: 

 

• Minder flexibel 

• Geen maatwerk 

• Maakt geen gebruik van specifieke ervaring en expertise 
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Twee ontwikkelingen 

 

Person-centered care 

 

 

 

 

 

 

 

Personalized care 
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Person-centered care 

…… de integratie van de beste wetenschappelijke 

evidentie met klinische expertise en  

de waarden van de patiënt. 

 

Sackett: evalueerbare uitkomst van de interventie 

 

Porter: value based health care:  

Welke waarde voegt de zorg toe voor de patiënt? 

 

Verhoogt effectiviteit van de behandeling 
o.a. Olsson et al. 2013 
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Person-centered care 

Voorwaarden:  

 

• Gezamenlijke besluitvorming (shared decission making) 

• Monitoring 

• Systeem-benadering 

 

 
 

 

 

 

 



Personalized care 
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Toespitsen van de interventie op kenmerken van 

de individuele patient die voorspellend zijn voor 

de uitkomst van de interventie 

….prognostisch, predictie van de uitkomst 



Personalized care 

differential moderators 
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General and differential 

predictors (moderators) of 

treatment response 
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Twee soorten maatwerk 

• Doelen van de patiënt (stakeholders): wat moet het 

resultaat zijn van de acties/interventies die worden 

ingezet? 

 

• Differentiatie op basis van kenmerken die voorspellend 

zijn voor het behalen van het doel. 

 

Beide hebben gemeen dat het doel helder moet zijn! 
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Implementeren vraagt maatwerk: past het? 

Maar confectie past vaak ook….. 
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Maatwerk: past het? 

Sackett: draai de vraag om: 

 

• Is mijn patiënt zo anders dan die in het onderzoek 

dat de resultaten niet toepasbaar zijn? 

 

Want 

 

• Wat is het alternatief? 
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Belemmeringen bij implementeren van EBP 

in de zorg 

Top 10 (Karjemo et al.2010): 

1. Gebrek aan tijd voor implementatie 

2. Gebrek aan tijd voor het lezen van onderzoeksliteratuur 

3. Gebrek aan autoriteit 

4. Onbegrijpelijke presentatie van statistische analyses 

5. Literatuur niet beschikbaar 

6. Te weinig faciliteiten 

7. Geen ondersteunende staf 

8. Te weinig samenwerking met andere disciplines 

9. Onvoldoende geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen 

10.Onvoldoende gekwalificeerd voor het beoordelen van onderzoek 
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Belemmeringen? 

Mislukte RCT van Bickman et al. 2016: 
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Belemmeringen? 

Mislukte RCT van Bickman et al. 2016 / Gleacher et al. 2016  

 

Afdeling met hoogste implementatie index…… 

 

scoorde meeste belemmeringen……. 

 

maar 

 

scoorde hoog op faciliterende leider/manager 
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Toepassing van evidence….. 

Onderscheid tussen: 

• Bruikbaarheid van evidence: 

Past het bij het doel van de patiënt? 

 

en 

 

• Praktische toepasbaarheid: 

 Is het uitvoerbaar in de praktijk? 

 

en 
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de wens van de patiënt…… 

b.tiemens@propersona.nl 


