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Wat is evidence‐based zoeken en selecteren? 
Evidence-based medicine (EBM) is het expliciet, consciëntieus, en afgewogen toepassen van de resultaten van 
goed klinisch onderzoek in de klinische praktijk. Het praktiseren van EBM houdt een integratie in van de kennis 
uit onderzoek met de praktische ervaring van de (para)medicus om zo tot een optimale zorg te komen. Iedere 
behandelaar wordt overspoeld met een grote hoeveelheid informatie uit zeer diverse bronnen. In deze cursus zal 
worden uitgelegd hoe de traditionele aanpak van informatievoorziening door een interessante en inhoudelijk 
hoogwaardige manier van werken kan worden vervangen: evidence-based zoeken en selecteren.  
 
Doel: Het aanleren van vaardigheden in het samenstellen van goede zoekvragen en het efficiënt zoeken in een 
aantal gangbare databases.  
 
Doelgroep: Professionals uit alle sectoren van de gezondheidzorg die evidence-based medicine in de praktijk 
willen brengen, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten en medisch bibliothecarissen, clinical 
librarians, informatiespecialisten. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. 
 
Inhoud: De cursus wordt gegeven door medewerkers van het Dutch Cochrane Centre en clinical librarians van 
de Medische Bibliotheek AMC. In plenaire sessies worden de basisprincipes van evidence-based medicine  
behandeld. Voorts wordt ingegaan op het ontwikkelen van goede zoekvragen en het selecteren van gevonden 
literatuur. De mogelijkheden van een aantal relevante bronnen worden gedemonstreerd waarbij u ook handzame 
praktijktips krijgt. Tijdens het computerpracticum in de middag leert u hoe u uitgebreid hoe u kunt zoeken naar 
evidence, met behulp van zoekvragen die aan de hand van patiëntbeschrijvingen zijn samengesteld. Bij het 
practicum is er deskundige begeleiding aanwezig. 
 
Datum, tijdstip, cursuslocatie: De cursus wordt gehouden op dinsdag 21 mei 2013 in het Academisch Medisch 
Centrum (AMC), van 10.00 -17.00 uur, Meibergdreef 9 in Amsterdam. 
 
Voorkennis: Ter voorbereiding op het zoekpracticum is het verplicht de online PubMed-zelfstudie van de 
Bibliotheek AMC door te nemen.  Zie: http://info.amc.nl/mb/pubmed/ 
 
Kosten: De kosten voor deze cursus bedragen € 425,-.  De cursusprijs is inclusief  twee boeken (Inleiding in 
evidence-based medicine en Praktische Handleiding PubMed), syllabus, koffie, thee en lunch.  
Voor AMC-medewerkers bedragen de kosten € 150,- 
 
Informatie: Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met: Faridi van Etten. 
E-mail: f.s.vanetten@amc.uva.nl 
 
Aanmelding: U kunt zich inschrijven deze link: http://www.surveymonkey.com/s/EBMei2013 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Plaatsing is op volgorde van aanmelding. 
Sluitingsdatum inschrijving: 23 april 2013.  
 
Betalings‐ en annuleringsvoorwaarden: 
Na bevestiging van deelname zult u van het AMC een factuur ontvangen. Het cursusgeld dient vóór de sluitingsdatum van 
inschrijving (= 23/4/2013) betaald te zijn. Bij annulering gelden de volgende regels:  
Externe cursisten: wordt er vier weken vóór aanvang van de cursus (= vóór 23/4/2012) afgemeld en heeft u reeds betaald, dan 
wordt het cursusgeld gerestitueerd, minus € 150, - (cursusmateriaal en administratiekosten). 
Meldt u zich af tussen vier weken en aanvang van de cursus (= vanaf 23/4  t/m 21/5) en heeft u reeds betaald, dan heeft u 
geen recht op restitutie van het cursusgeld. Meldt u zich af tussen vier weken en aanvang cursus (= vanaf 23/4  t/m 21/5) en 
heeft u nog niets betaald, dan zal er alsnog € 150,- in rekening worden gebracht.  
Interne cursisten: bij afmelding vindt er geen restitutie van kosten plaats. 
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UW AANMELDING KUNT U OOK PER POST OPSTUREN NAAR: 
Medische Bibliotheek AMC, t.a.v. Faridi van Etten, Locatie K0216, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam 

1. GEGEVENS CURSIST:

2. FACTUURADRES:  
Let op geen huisadres. 
(€ 425 voor nietAMCmedewerker en € 150 voor interne AMCcursist).  
 

3. INTERNE FACTURERING (alleen voor AMCcursist): 
 
 

 
1. Inschrijfformulier EBS 21 mei 2013

Achternaam:

Voorletter(s):

Geslacht m/v:

Geboortedatum:

Functie:

Bedrijf/instituut/organisatie:

Afdeling/locatie:

Postbusnr/straat + huisnr:

Postcode

Plaats:

Telefoon:

EMAIL adres:

Naam:

t.a.v.:

Adres:

Postcode en plaats:

Uw referentie (optioneel):

Achternaam:

Voorletter(s):

Geslacht: m/v:

Geboortedatum:

Functie:

Divisie/Diensten:

Afdeling / locatie:

Kostenplaats:

Telefoon (werk):

Emailadres:



Betalings en annuleringsvoorwaarden: 
Na bevestiging van deelname zult u van het AMC een factuur ontvangen. Het cursusgeld dient vóór de sluitingsdatum van inschrijving (= 
23/4/2013) betaald te zijn. Bij annulering gelden de volgende regels:  
Externe cursisten: wordt er vier weken vóór aanvang van de cursus (= vóór 23/4/2012) afgemeld en heeft u reeds betaald, dan wordt het 
cursusgeld gerestitueerd, minus € 150,  (cursusmateriaal en administratiekosten). 
Meldt u zich af tussen vier weken en aanvang van de cursus (= vanaf 23/4 t/m 21/5) en heeft u reeds betaald, dan heeft u geen recht op 
restitutie van het cursusgeld. Meldt u zich af tussen vier weken en aanvang cursus (= vanaf 23/4 t/m 21/5) en heeft u nog niets betaald, dan zal 
er alsnog € 150, in rekening worden gebracht.  
Interne cursisten: bij afmelding vindt er geen restitutie van kosten plaats. 
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