
Nieuwe cursus ‘Zoeken voor Richtlijnen’. 

 
Nieuwe markt en nieuwe kansen voor de medisch informatiespecialist!  

 
De professionalisering en ontwikkelingsmogelijkheden voor (medisch) 
informatiespecialisten worden door de CBN met een uitgebreid programma 

ondersteund. Voor het zoeken voor Richtlijnen is een nieuwe cursus ontwikkeld 
die aansluit op PubMed3(-niveau).  

 
Deze nieuwe cursus komt voort uit en sluit aan bij het werk van het 
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, die al jarenlang medisch-

specialistische richtlijnen ontwikkelt. De rol van de informatiespecialisten is 
daarbij duidelijk omschreven. 

In het kader van eerst een proefproject en later een samenwerkingsverband 
tussen het Kennisinstituut en de KNVI c.q. BMI is het uitbesteden van richtlijnen 
aan informatiespecialisten buiten het Kennisinstituut succesvol georganiseerd. In 

dit kader is een nieuwe Leidraad geschreven voor het zoeken voor Richtlijnen en 
zijn en worden er zoekblokken ontwikkeld, specifiek gericht op het zoeken voor 

Richtlijnen. In het kader van dit samenwerkingsverband is er, met financiering 
van de KNVI, een cursus ontwikkeld die de rol van de informatiespecialist in 

richtlijnen behelst.  
 
Het uitvoeren van een richtlijn door een informatiespecialist wordt vaak door de 

aanvragende partij gefinancierd, volgens de norm staat er 8 uur voor het zoeken 
per uitgangsvraag. Enerzijds biedt het de STZ huizen die onder financiële druk 

staan de mogelijkheid om informatiespecialisten te behouden voor hun 
organisatie, omdat deze met het zoeken voor richtlijnen geld verdienen. 
Anderzijds biedt het de organisatie en de bibliotheek/kenniscentrum een mooie 

manier om zich te profileren op landelijk niveau en/of in STZ verband 
bijvoorbeeld.  

  
In deze cursus krijg je veel informatie over Richtlijnen, hun plaats in de 
gezondheidszorg en het verschil met protocollen en standaarden. Je leert werken 

conform de Leidraad van het Kennisinstituut. 
 

Het zoeken voor Richtlijnen is een flink aantal opzichten anders dan voor 
klinische vragen of systematische reviews. De bronnen zijn vaak beperkt, de 
zoekstrategieën zijn vaak specifieker en het gebruik van filters en zoekblokken is 

belangrijker. De uitgangsvragen kunnen (zeer) breed zijn en soms lastig te 
interpreteren. De informatiespecialist moet beslist heel goed kunnen uitvragen 

wat de werkgroep wil. Het uitputtend uitvragen van het onderwerp is cruciaal 
voor dit werk. Daarom krijg je ook informatie over de rol van en samenwerking 
met adviseurs en werkgroep leden. Daadwerkelijke uitgangsvragen van 

bestaande richtlijnen worden behandeld en de vertaling naar zoektermen wordt 
bespreken. We gebruiken casus van richtlijnen die overlappende, complexe en 

brede uitgangsvragen bevatten. Ook de discussie over ‘grote’ aantallen treffers 
voeren we met elkaar. Het gebruik van alle mogelijk zoektechnieken, zoals 
zoekblokken komt aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende 

valkuilen en bijvoorbeeld de rol van sleutelartikelen. 
Last but not least komt aan de orde: het rapporteren en verantwoorden van de 

zoekstrategie en het delen van zoekblokken. 
  



De cursus bestaat uit een ééndaagse cursus. Deelnemers ontvangen een syllabus 

en certificaat van deelname aan het einde van de dag. 
  

Vereisten: minimaal PubMed3 gevolgd of functionerend op dit niveau. 
 


