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Situering
Deze cursus heeft als doel studenten vertrouwd te maken met "Evidence Based
Practice": het begrip, de mogelijkheden en de beperkingen ervan. Er wordt aandacht
besteed aan het vertalen van wetenschappelijke evidentie naar de praktijk. Het proces
van richtlijnontwikkeling, protocolontwikkeling en implementatie ervan krijgt ruime
aandacht. Nationale en internationale organisaties en methoden voor
richtlijnontwikkeling worden toegelicht. Er wordt ruim aandacht gegeven aan het belang
van multidisciplinariteit en patiëntenbetrokkenheid in evidence- based handelen.
Het opleidingsonderdeel wordt gesitueerd in de rol van implementatiedeskundige. Als
implementatiedeskundige neemt de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde
actief de rol op van change agent en ontwikkelt en evalueert kleinschalige
implementatietrajecten die de kwaliteit van zorg optimaliseren.
In dit opleidingsonderdeel krijgt internationalisering vorm via integratie van Engelstalig
leermateriaal, internationale wetenschappelijke publicaties en gastcolleges door
buitenlandse professoren en onderzoekers.
Het projectmatig werken in team heeft als doel om het eigen leerproces en het
leerproces van anderen te monitoren en te ondersteunen (empowerment).

Inhoud
• Het proces van missie- en visie-ontwikkeling
• Tools en stappenplannen voor het vertalen van een missie en een visie naar
zorgstrategische en operationele doelstellingen.
• Evidence Based Practice / Evidence Informed Practice: oorsprong en definiëring
• Kritische reflecties over 'Evidence' en Evidence Based Practice
• Cochrane collaboration / Johanna Briggs Institute
• Ontwikkeling en beoordeling van evidence based guidelines / protocollen
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• Implementatie van 'best evidence' in de verpleegkundige / vroedkundige praktijk
• Patiëntenbetrokkenheid in Evidence Based Practice
• Coaching en reflectie

Begincompetenties
Voor dit opleidingsonderdeel adviseert de opleiding dat de student volgende
opleidingsonderdelen heeft gevolgd:
• Methodologie: kwantitatief onderzoek voor de gezondheidzorg
• Methodologie: kwalitatief onderzoek voor de gezondheidzorg
Het volgtijdelijkheidsrapport is te downloaden via http://www.ugent.be/ge/nl/voorstudenten/monitoraat/trajectbegeleiding/git/geadviseerdevolgtijdelijkheid/verpleegkunde-en-vroedkunde.pdf
De student beschikt over een goede kennis van de Engelse taal.

Eindcompetenties
1 Formuleren en beargumenteren van een beleidsvisie voor een beperkt segment van
1 de klinische praktijk, het onderwijs, het management of het onderzoek.
2 Vanuit een visie strategische en operationale doelstellingen formuleren gericht op
1 implementatie.
3 Benoemen van de begrippen gerelateerd aan Evidence Informed Practice en de
1 sterke punten, mogelijkheden en zwakke punten van de Evidence Based benadering
1 bespreken.
1
4 Een discussie kunnen voeren over evidence based vraagstukken in de praktijk,
1 waarbij het beargumenteerd en evenwichtig formuleren van een eigen mening
1 belangrijk wordt geacht.
5 Identificeren en selecteren van evidence based richtlijnen en andere literatuur, en de
1 wetenschappelijke waarde en relevantie ervan beoordelen.
1
6 Benoemen en reflecteren over het proces van evidence based richtlijn- en
1 protocolontwikkeling en de manier van beoordelen van deze richtlijnen en
1 protocollen.
1
7 Een evidence based zorgprotocol ontwikkelen voor een specifieke zorgcontext.
8 Processen die de implementatie van wetenschappelijk kennis in de praktijk
1 stimuleren of hinderen en strategieën benoemen om implementatie in de praktijk
1 mogelijk te maken.
1
9 In groep werken aan een innovatieproject en dit mondeling aan een publiek van
1 vakgenoten presenteren.
1
10 Communiceren met de praktijk tijdens de ontwikkeling van het innovatieproject
1
11 Het kritisch beoordelen van op theorie gebaseerde implementatiestrategieën en
1 methoden in de gezondheidszorg.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, groepswerk, hoorcollege, project, online hoorcollege, online project
Leermateriaal
Presentaties van de lessen zijn beschikbaar via UFORA. Deze presentaties zijn slechts
een deel van het leermateriaal van deze cursus. Het overige leermateriaal (richtlijnen,
artikels, evaluatie instrumenten voor richtlijnen, artikels over implementatie, …) dient
door de student(en) verzameld te worden. Het proces van het verzamelen van
leermateriaal, dat vooral dient als kader voor de opdracht, wordt begeleid door de
docent, een coach en door de contactpersoon die het project vanuit het werkveld
begeleid.
Geraamde kostprijs bedraagt ongeveer 95 euro.
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Aan elke groep wordt een externe begeleider toegewezen
• Mogelijkheid tot overleg met de verantwoordelijk lesgever na afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, peer-evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Eindscoreberekening
• Inhoudelijke kennis over Evidence- Based Practice, ontwikkeling van
• richtlijnen/protocollen en implementatie (60% a.d.h.v. werkstuk)
• Presentatievaardigheden/argumentatievaardigheden (20% a.d.h.v. presentatie)
• Samenwerking en communicatie in teamverband (10% a.d.h.v. peer assessment)
• Vermogen tot reflectie (10% a.d.h.v. verslag)
Elk deelresultaat waarvoor minstens 50 % werd behaald, kan worden overgedragen
naar de tweedekansexamenperiode.
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