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Dutch Summary (Nederlandse samenvatting) 
 

In hoofdstuk 1, de inleiding, wordt beschreven wat Evidence Based Practice (EBP) inhoudt, 

namelijk het uitvoeren van een handeling volgens de huidige zorgstandaard. Deze werkwijze 

gaat uit van het best beschikbare bewijs uit medisch wetenschappelijk onderzoek 

gecombineerd met de eigen ervaring van de beroepsbeoefenaar en voorkeuren van de 

patiënt. 

In het eerste deel van het proefschrift, wordt het EBP-gedrag van (kno-)artsen nader 

onderzocht. Hoofdstuk 2 behelst de ontwikkeling van een vragenlijst met de hulp van 

internationale experts om barrières en facilitatoren van EBP te meten, gevolgd door 

validering van de vragenlijst. Hoofdstuk 3 beschrijft de implementatie van de richtlijnen 

CBO en EPOS over chronische rhinosinusitis (CRS) en neuspoliepen naar aanleiding van een 

landelijke enquête onder Nederlandse kno-artsen. Uit deze samen met de Nederlandse 

KNO-vereniging uitgevoerde enquête blijkt dat aanbevelingen uit de richtlijnen voldoende 

tot goed worden opgevolgd in de dagelijkse praktijk. In hoofdstuk 4 wordt op basis van via 

Vektis verkregen verzekeringsdata, het zorggebruik rond rhinosinusitis (DOT 36) in kaart 

gebracht. Hierbij wordt beperkte praktijkvariatie gezien en lijkt er niet structureel 

afgeweken te worden van het merendeel van de aanbevelingen uit de CBO richtlijn. 

Het tweede deel van het proefschrift gaat over de kwaliteit van publicaties in een aantal 

belangrijke kno-tijdschriften en algemene medische tijdschriften met een hoge “impact 

factor”. In de context van EBP zijn systematische reviews en publicaties die direct betrekking 

hebben op patiëntenzorg, het meest relevant. Het betreft dan de onderwerpen diagnose, 

prognose, therapie en etiologie. Uit hoofdstuk 5 blijkt dat 2% van de publicaties in kno-

tijdschriften systematische reviews zijn en dat minder dan 50% van de publicaties de 

patiëntenzorg als onderwerp hadden. In hoofdstuk 6 worden de therapeutische studies uit 

hoofdstuk 5 beoordeeld op hun methodologische kwaliteit door middel van een “risk of 

bias” (RoB) assessment. 9% van de publicaties had een lage tot gemiddelde RoB, 91% een 

hoge RoB. In algemene medische tijdschriften waren de resultaten beter (24% versus 76%) 

dan in de kno-tijdschriften, (5% versus 95%). Vergeleken met de algemene tijdschriften 

hadden de KNO tijdschriften een lagere impact factor. 

In het derde deel van het proefschrift wordt de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek 

naar en richtlijnen over CRS beschreven. Hoofdstuk 7 bestaat uit drie korte systematische 

reviews over diagnose (er wordt aangeraden een nasendoscopie te verrichten bij patiënten 

met CRS), prognose (geen andere behandeling van oudere patiënten met acute 

rhinosinusitis) en therapie (neusspoelen wordt aangeraden als toevoeging aan 

medicamenteuze therapie bij patiënten met CRS). In hoofdstuk 8 worden de huidige 10 

beschikbare richtlijnen voor CRS met elkaar vergeleken. Volgens AGREE II, een instrument 

om richtlijnen te beoordelen, waren er vijf van voldoende tot goede kwaliteit. Met 

betrekking tot ingangsvragen, richting van effect en sterkte van de aanbeveling bleken de 

richtlijnen aanzienlijk te verschillen. Alleen over het uitvoeren van nasendoscopie, CT-scan, 

allergietest en de toediening van intranasale corticosteroïden bestond consensus. 



In hoofdstuk 9 wordt geconcludeerd dat de Nederlands KNO-artsen in het algemeen bekend 

zijn met de inhoud van de beschikbare richtlijnen en deze ook toepassen in hun praktijk. De 

kwaliteit van de richtlijnen en het onderliggende bewijs laat echter nog vaak te wensen 

over. Verschillende strategieën die mogelijk voor verbetering zouden kunnen zorgen, zoals 

systematische richtlijnvernieuwing, gebruik makend van gestandaardiseerde methodologie, 

worden besproken. 




