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Cochrane Corner
CEBAM wilt u in deze rubriek laten proeven van 
Evidence-Based Medicine. Het Belgisch Centrum 
voor Evidence-Based Medicine (CEBAM), is een 
onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversi-
tair instituut. CEBAM moedigt zorgverstrekkers 
aan om in hun dagelijkse praktijk gebruik te ma-
ken van Evidence-Based Medicine (EBM). EBM 
betekent dat beslissingen worden gebaseerd op de 
beste wetenschappelijke studies.

De werking van CEBAM steunt op vier 
pijlers:

1.  Het organiseren van cursussen 
over EBM 

2.  Het valideren van klinische prak-
tijkrichtlijnen en methodologisch 
ondersteunen van Belgische richt-
lijnontwikkelaars

3.  Het bevorderen van het opstellen 
en verspreiden van Systematische 
Reviews.

4.  Het beschikbaar maken van me-
dische en paramedische weten-
schappelijke literatuur door de  
CEBAM Digital Library for Health 
(CDLH vzw)

Cochrane 
Cochrane is een internationaal net-
werk van onderzoekers, gezondheids-
werkers, patiënten, zorgverleners en 
andere mensen met interesse in ge-
zondheid. Cochrane staat voor hoge 
kwaliteit en betrouwbare informatie. 
CEBAM is de Belgische tak van deze 
organisatie.

Cochrane helpt zorgverleners betere 
beslissingen te maken voor hun pa-
tiënten. Beslissen om een bepaalde 
behandeling wel te geven omdat de 
patiënt er beter van wordt. Of beslis-
sen om een bepaalde handeling niet 
(meer) te doen omdat ze meer nadelen 
dan voordelen oplevert. Dit wordt ge-
baseerd op een systematisch overzicht 
van de beste wetenschappelijke stu-
dies: de systematische review.

Cochrane Systematische 
Reviews

Een systematische review is een ma-
nier om de resultaten van methodo-
logisch goed opgezette studies over 
dezelfde klinische vraag te bundelen. 
Zo mogelijk worden de resultaten 
van meerdere studies gecombineerd 
(meta-analyse). Dit heeft als belang-
rijk voordeel dat het aantal patiënten 
in de studie toeneemt. Hierdoor kan 
het effect van een behandeling precie-
zer worden geschat,  preciezer dan als 
men dit met aparte studies zou doen. 

De conclusie van Cochrane Reviews 
wordt steeds vaker geformuleerd met 
behulp van de GRADE-indeling. Dit be-
schrijft de sterkte van bewijsmateriaal 
in 4 categorieën:

- Hoog: we hebben veel vertrou-
wen dat het echte effect dichtbij 
het geschatte effect ligt. Verder 
onderzoek zal hoogstwaar-
schijnlijk ons vertrouwen in de 
inschatting van het effect niet 
veranderen.

- Matig: het vertrouwen is matig. 
Verder onderzoek zal waar-
schijnlijk een belangrijke invloed 
hebben op ons vertrouwen in de 
inschatting van het effect en kan 
deze veranderen.

- Laag: het vertrouwen is laag. 
Verder onderzoek zal zeer waar-
schijnlijk een belangrijke invloed 
hebben op ons vertrouwen in de 
inschatting van het effect en zal 
deze waarschijnlijk veranderen.

- Zeer laag: Elke inschatting van 
het effect is onzeker.
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Wat heb ik als kinesi-
therapeut aan CEBAM / 
Cochrane

CEBAM moedigt ook kinesitherapeu-
ten aan gebruik te maken van weten-
schap in de dagelijkse praktijk. Cur-
sussen over EBM worden al geregeld 
door kinesitherapeuten bezocht, en 
kinesitherapeuten werken regelma-
tig mee aan systematische reviews. 
Deze trend is positief en willen we ver-
der uitbouwen. Via uw CEBAM login 
heeft u toegang tot de CEBAM Digital 
Library for Health. Hier vindt u ook de 
Cochrane Library, de database met 
de volledige teksten van de Cochrane 
Systematische Reviews. 

Een goede manier om te starten met 
EBM is het lezen van systematische 
reviews omdat deze een samenvatting 
geven van de beschikbare kennis over 
een bepaalde  klinische vraag.  Vervol-
gens zou u de conclusie van de review 
moeten vertalen naar uw dagelijkse 
praktijk. Zou u in de praktijk dezelfde 
beslissing nemen? Daartoe houdt u 
rekening met uw eigen ervaring, de 
specifieke situatie van de patiënt en 
zijn eigen voorkeuren. Zo werkt u ‘evi-
dence-based’. Indien u afwijkt van de 
evidence uit de literatuur is het belang-
rijk om na te gaan waarom dit zo is. En 
dit kan zeer goed gefundeerd zijn. Dit 
proces beschrijft een kritische reflectie 
van het eigen handelen op basis van 
de wetenschap en dit is zeer leerzaam. 

Daarom verschijnt in deze rubriek een 
samenvatting van een Cochrane Sys-
tematische Review. Hiermee willen 
we kinesitherapeuten stimuleren deze 
reviews te lezen. Misschien zijn er ook 
wel die willen meewerken aan het pro-
duceren van systematische reviews. 
We hopen dat deze rubriek hiertoe ook 
zal bijdragen. •

In samenwerking met CEBAM, Belgian 
Branch of the Dutch Cochrane Collabo-
ration (www.cebam.be)
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