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Wat gaan we vandaag doen? 

1. Introductie

• Waarom? / Wanneer? / Soorten studies / Een klein beetje statistiek / Waar?

2. Stappenplan

3. Zelf aan de slag!

PROGRAMMA



De reden om wetenschappelijke literatuur te gebruiken

• Informatief:

• een idee of een overzicht krijgen van wat andere zorgverleners of wetenschappers over een bepaald 

onderwerp hebben geschreven. 

• een idee of een overzicht krijgen van de actualiteiten in een bepaald werkveld.  

• Onderbouwing: ter ondersteuning van beleidsvoorstellen of behandeltrajecten (‘evidence-based medicine’). 

• Delen: belangrijke resultaten zelf delen met andere zorgverleners of de wetenschappelijke gemeenschap. 

WAAROM?



Wetenschappelijke literatuur kan op verschillende momenten 
behulpzaam zijn

• Wanneer een nieuw micro-organisme opduikt, bv. COVID-19.

• Wanneer een innovatie in het vakgebied wordt geïntroduceerd.

• Wanneer je wijzigingen wilt aanbrengen in infectiepreventie beleid. 

• Wanneer je zelf een artikel wilt schrijven. 

WANNEER?



Er bestaan verschillende soorten studies waarover in 
wetenschappelijk literatuur geschreven wordt

SOORTEN STUDIES



Om wetenschappelijke literatuur goed te begrijpen, is wat kennis van 
statistiek handig

• 95% betrouwbaarheidsinterval = men kan met 95% zekerheid 

stellen dat de werkelijke waarde ergens ligt tussen de grenzen 

van het interval. 

Een voorbeeld: 95% BI = [43.4 – 46.8]

• P-waarde = Wanneer er een significant verschil wordt 

gevonden (vaak p < 0.05), betekent dat dat een nulhypothese 

wordt verworpen. 

• De nulhypothese in de statistiek houdt in dat er tussen

2 groepen geen verschil bestaat. Als p < 0.05 betekent 

dit dat er dus wel een verschil is tussen 2 groepen. 

• Let op: een statistisch significant verschil is niet per definitie een klinisch relevant verschil! 

BASIS STATISTIEK



Om wetenschappelijke literatuur goed te begrijpen, is wat kennis van 
statistiek handig

• Sensitiviteit = Het percentage individuen met de ziekte/conditie, 

die correct als ziek gediagnosticeerd worden door een bepaalde test 

(terecht-positieven).

Terecht-positieven

(Terecht-positieven + Fout-negatieven)

• Specificiteit = Het percentage individuen zonder de ziekte/conditie,

die correct als niet ziek gediagnosticeerd worden door een bepaalde

test (terecht-negatieven).

Terecht-negatieven

(Terecht-negatieven + Fout-positieven)

BASIS STATISTIEK



Wetenschappelijke literatuur is op verschillende plekken te vinden

• PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

• Google Scholar: https://scholar.google.com/

• Embase: https://www.embase.com/

• Cochrane: https://www.cochranelibrary.com

• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG): https://www.ntvg.nl/

• World Health Organization (WHO): https://www.who.int/

• European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en

• European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): https://www.escmid.org/

• WIP: https://www.rivm.nl/werkgroep-infectie-preventie-wip/wip-richtlijnen

• LCI: https://lci.rivm.nl/richtlijnen

• Bekijk de lijst met referenties van interessante artikelen: naar welke artikelen verwijzen zij? 

• Referenties die worden aangehaald in bijvoorbeeld de WIP of andere richtlijnen. 

WAAR?
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https://scholar.google.com/
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https://www.cochranelibrary.com/
https://www.ntvg.nl/
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.escmid.org/
https://www.rivm.nl/werkgroep-infectie-preventie-wip/wip-richtlijnen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen


Volg deze stappen en het komt helemaal goed!

• Op de volgende slides nemen we jullie stap voor stap mee door een zoektocht op PubMed. 

• Stap 1: Formuleer een onderzoeksvraag

• Stap 2: Open PubMed

• Stap 3: Search term samenstellen

• Stap 4: Filters

• Stap 5: Scannen van titel en abstract

• Stap 6: Impact factors

• Stap 7: Taal

• Stap 8: MeSH terms

• Stap 9: DOI/Full text

• Stap 10: Similar

STAPPENPLAN



Bedenk voordat je gaat zoeken wat je wilt weten

• Wat is het probleem waar je mee zit? 

• Welke onderzoeksvraag wil je beantwoord zien? 

• Voorbeeld: we willen alles over handhygiëne weten! Onze zoekopdracht in PubMed is daarom ‘hand 
hygiene’. 

STAP 1



Ga naar de website van PubMed

Let op: om wetenschappelijke artikelen op PubMed te kunnen openen, zijn er bepaalde rechten nodig. 

Zorginstellingen zullen meer of minder rechten op PubMed hebben, waardoor sommige artikelen wel of niet 

volledig gelezen kunnen worden. 

STAP 2



13.974 artikelen…help, wat nu?!

RESULTAAT



Maak de onderzoeksvraag specifieker met de PICO-methode

Tips:

• Hoe concreter de onderzoeksvraag, hoe eenvoudiger het wordt om te zoeken.

• Je kunt hiervoor de PICO-methode gebruiken: 

• Patiënt: Om welke patiëntengroep gaat het? 

• Intervention: In welke behandeling of diagnostische test ben je geïnteresseerd?  

• Comparison: Waarmee wordt de behandeling of diagnostische test vergeleken? 

• Outcome: De uitkomstmaat, zoals bv. sterfte, sensitiviteit of specificiteit.  

• Voorbeeld: we willen dus niet alles over hand hygiëne weten, maar we zijn geïnteresseerd in interventies ter 

verbetering van hand hygiëne compliance bij zorgmedewerkers. 

EVEN TERUG…



Een search term in PubMed samenstellen

STAP 3



Een search term in PubMed samenstellen

STAP 3

Bij de ‘Advanced’ zoekfunctie kun je een uitgebreide zoekterm samenstellen: 

• Zoek je iets heel specifieks? Zet dan achter de zoekterm [Title/Abstract].

• Dit doe je door termen met elkaar te combineren m.b.v ‘AND’, ‘OR’, ‘NOT’.

• Een voorbeeld: ((Hand hygiene[Title/Abstract]) AND (compliance[Title/Abstract]) AND (healthcare 
workers[Title/Abstract]) AND (multimodal intervention[Title/Abstract])).



Filters toepassen om voor jou interessante artikelen te vinden

Maak gebruik van filters! Bijvoorbeeld:

• Alleen artikelen uit de afgelopen 5 jaar.

• Alleen systematic reviews.

STAP 4



Scannen van een artikel: waar kijk je naar om te beoordelen of het de 
moeite waard is? 

• Open een artikel waarvan je denkt dat het 

interessant zou kunnen zijn. 

• Scan de titel en het abstract: past dit artikel bij

de onderzoeksvraag of toch nog even verder

zoeken?

STAP 5



Nog even door met scannen!

• Twijfel je nog over de kwaliteit van het artikel? 

• Impact factor (https://jcr.clarivate.com/jcr/home): 

De impact factor van een tijdschrift is

het gemiddelde aantal citaties van gepubliceerde

artikelen. Hoe hoger het getal, hoe meer aanzien

het tijdschrift heeft. 

• Op basis van de impact factors, worden tijdschriften

ingedeeld in kwartielen. Tijdschriften in het eerste

kwartiel brengen vaak de meest baanbrekende

artikelen uit (bv. The Lancet, New England Journal

of Medicine, Nature, etc.)

STAP 6

https://jcr.clarivate.com/jcr/home


Sommige artikelen zijn niet in het Engels beschikbaar.

• Ook niet geheel onbelangrijk: in welke taal is het 

artikel eigenlijk geschreven? 

STAP 7



Verfijnen van de zoekopdracht met 

MeSH terms

• Nog niet helemaal gevonden waar je naar opzoek bent?

• Op deze pagina zijn belangrijke MeSH terms te vinden

die gerelateerd zijn aan jouw onderwerp. Deze terms

kun je gebruiken bij het verfijnen van jouw 

zoekopdracht.  

• MeSH terms: Medical Subject Headings. Dit zijn 

trefwoorden die PubMed aan artikelen heeft toegekend.

STAP 8



Verfijnen van de zoekopdracht met MeSH terms

YouTube link met goede uitleg over het opbouwen van de zoekopdracht (incl. MeSH terms): 

www.youtube.com/watch?v=xGYFDrORpzA

STAP 8

http://www.youtube.com/watch?v=xGYFDrORpzA


Verfijnen van de zoekopdracht met MeSH terms

• Voorbeeld: 

STAP 8



DOI: wat is dat?

• Digital object identifier: hier kun je op klikken om

het hele artikel te kunnen openen op de website van 

het tijdschrift. 

• Dat kan ook via de full text links!

STAP 9



Vaak zijn er meerdere interessante artikelen beschikbaar!

• Onder het abstract, bij similar articles, worden artikelen

aangeraden die over een vergelijkbaar onderwerp gaan. 

Mogelijk vind je hier het artikel waar je naar opzoek bent!

STAP 10



Tijd om te lezen!

OPEN FULL TEXT



De meeste wetenschappenlijke artikelen hebben dezelfde opbouw.

• Titel

• Abstract

• Introduction/background

• Methods/materials

• Results/findings

• Discussion

• Conclusion

• Funding

• Conflict of interest 

OPBOUW



EN NU ZELF AAN DE SLAG!



Het abstract kan je al een flink eind op weg helpen!

• Lees altijd het abstract eerst!

• Dit helpt om de algemene strekking van het artikel te begrijpen en erachter te komen of het is wat je 

zoekt/bijdraagt aan wat je zoekt.

TIPS BIJ HET LEZEN VAN HET ARTIKEL



Vervolgens bekijk je het einde van de introductie: het doel.

• Aan het einde van de introductie staat het doel van het onderzoek uitgeschreven. 

• Opnieuw: helpt dit bij het beantwoorden van jouw onderzoeksvraag? 

TIPS BIJ HET LEZEN VAN HET ARTIKEL



Het begin van de discussie en/of de conclusie zijn het belangrijkst!

• Aan het begin van de discussie wordt soms de onderzoeksvraag herhaald. 

• Ook staan hier de belangrijkste resultaten en/of conclusie(s): 

• De eerste zin van de discussie hoort eigenlijk het antwoord op de vraag aan het einde van de 

introductie te zijn. 

• Als er een aparte paragraaf met conclusies is, dan het is het aan te raden om dit zorgvuldig door te lezen.  

TIPS BIJ HET LEZEN VAN HET ARTIKEL



Om de kwaliteit van een artikel te beoordelen, kun je op de volgende punten
letten:

1. In welk journal is het artikel gepubliceerd? 

• Journals met een hoge impact factor en uit het eerste kwartiel (Q1) zijn over het algemeen van hoge kwaliteit. 

2. Is het artikel peer-reviewed? Met andere woorden: hebben andere onderzoekers de kwaliteit van het artikel beoordeeld?  de meeste 

artikelen die op PubMed staan zijn peer-reviewed!

3. Wat voor soort manuscript is het? Is het een origineel onderzoek of is het bv. commentaar (mening) op een gepubliceerd artikel? 

4. Wat voor soort studie is er uitgevoerd? Zie slide 5 en 32: bepaalde soorten studies vormen sterker bewijs dan andere soorten (bv. een 

systematic review).

5. Gaat de studie over een zeer kleine onderzoeksgroep? Weet dat statistische testen niet betrouwbaar zijn bij heel kleine groepen, bv. 

minder dan 5 personen binnen een deelgroep in de studie. 

6. Heeft een commerciële partij de studie gefinancierd? Dan moet de rol van het bedrijf binnen de studie duidelijk omschreven staan (rol 

bij de studie opzet, data verzameling, data analyse en het schrijven van het artikel), anders hebben zij mogelijk invloed uit kunnen 

oefenen op de resultaten. 

EXTRA: CHECKLIST



Er bestaat verschil in kwaliteit tussen verschillende soorten studies 

EXTRA: KWALITEIT



Twee boeken mocht je meer willen weten over statistiek!

• Boeken: 

- Medical statistics at a glance door Aviva Petrie & Caroline Sabin

- Inleiding in de toegepaste biostatistiek door J.W.R. Twisk

AANRADERS



VRAGEN?

Presentatie gemaakt door: 

Manon van Dijk & Anneloes van Veen 

Met dank aan: 

Cynthia Haanappel & Anne voor in ‘t Holt.


