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OVER HET METIER VAN ARTS,
EN WAAROM DE EVIDENCE VAN
EVIDENCE-BASED MEDICINE
NIET VOLDOENDE IS
nis aanwezig is. Deze kennis wordt op een moeilijk in woorden uit te drukken manier overgedragen van meester op

Evidence-based medecine is niet voldoende bij het stellen van een diagnose. De expertise van een arts speelt
zelfs een crucialere rol in het diagnostisch proces dan vaak wordt, verondersteld. Er is namelijk een métier verbonden aan het arts zijn. Filosofe Stéphanie
Van Droogenbroeck onderzocht dit in
het kader van haar doctoraat.

leerling. Men kan het vergelijken met het leren auto rijden.
In het begin kijken we naar de pedalen als we willen schakelen en draaien we krampachtig aan het stuur bij elke bocht.
Maar na wat oefening weten we waar de pedalen staan en
gaan de stuurbewegingen vlotter. Wanneer we al jarenlang
op de baan zijn, dan moeten we niet meer nadenken over de
handelingen. Maar wanneer we iemand anders leren autorijden, kunnen we wel uitleggen welke pedaal voor welk maneuver dient, maar de kennis overdragen naar de leerlingbestuurder is andere koek. De leerling weet het wel, maar
kan het niet vlot toepassen. Er lijkt dan een soort impliciete
of stille kennis aanwezig te zijn in dat weten van de positie
van de pedalen.
Wanneer er voldoende skills aanwezig zijn, zoals bij een ervaren chauffeur, dan zal de arts in eerste instantie gebruik

Evidence-based medicine (EBM) is niet meer weg te denken

maken van patroonherkenning. Dit betekent dat de klachten

uit de huidige klinische praktijk. Diagnoses en behandelingen

van de patiënt naast gelijkaardige gevallen uit het geheugen

moeten gebaseerd zijn op de best beschikbare wetenschap-

van de zorgverlener worden gelegd. Wanneer er een match

pelijke bewijzen en tegelijk moet men rekening houden met

is tussen de huidige patiënt en een case uit het verleden,

de voorkeuren van de individuele patiënt. Daarnaast is er nog

dan is er sprake van een succesvolle patroonherkenning. Om

een plaats voorbehouden voor de klinische expertise van de

dit proces tot een goed einde te brengen is het van belang

arts. Klinische expertise krijgt dan wel een plaats in de meest

dat de arts over skills beschikt, gebaseerd op voldoende we-

courante definitie van EBM, maar het is niet helemaal duide-

tenschappelijke en ervaringskennis, die snel en moeiteloos

lijk hoe deze zich verhoudt tot het bewijsmateriaal verwor-

aangesproken kunnen worden. Patroonherkenning is een

ven uit bijvoorbeeld meta-analyses en dubbelblinde studies.

voorbeeld van niet-analytisch redeneren en bevat dus stille

De rol van ervaring in
het diagnostisch proces

kennis die toeneemt naarmate de ervaring groeit.
In het geval van een beginnende diagnosticus ontbreken

Het standaard diagnostisch proces begint met een vraag-

deze skills vaak en is men genoodzaakt zich te beroepen op

stelling. Artsen werken doorgaans op een hoog tempo. De

heuristieken. Deze tactiek is eveneens snel, maar de klinische

eerste stap die wordt gezet op weg naar een diagnose is

ervaring en onderliggende wetenschappelijke kennis ontbre-

analytisch redeneren. Deze vorm van redeneren is snel, kost

ken om over te gaan op patroonherkenning. Daarom wordt

weinig moeite en is impliciet. Dit betekent dat er stille ken-

er gebruik gemaakt van heuristieken. Een voorbeeld hiervan
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is de beschikbaarheidsheuristiek die stelt dat als de zorgver-

redeneren. Dit doet zich voornamelijk voor in complexe,

lener zich meer voorgaande gelijkaardige cases kan herinne-

niet-routineuze en onzekere contexten gezien de zorgverle-

ren, dan zal deze patiënt ook wel lijden aan die welbepaalde

ner zich hier niet kan beroepen op voorgaande gevallen. De

pathologie. Het verschil met de patroonherkenning is dat

aanpak verandert op dat moment van een niet-analytische

deze heuristiek een kwestie is van aantallen en niet handelt over de kwaliteit
van de matching tussen de cases in
het geheugen van de zorgverlener en
de patiënt die voor de arts zit. Aan het
gebruik van heuristieken zijn uiteraard
meer gevaren verbonden dan aan de
patroonherkenning.
Het is echter mogelijk dat noch de

redeneerstijl naar een analytische.

Aan het gebruik
van heuristieken
zijn meer gevaren
verbonden dan
aan patroonherkenning.

ervaren arts op basis van de skilled intuition, noch de minder ervaren arts

Deze laatste kost tijd, energie en is
grotendeels expliciet. Dit betekent
dat analytisch denken gebruik maakt
van de kennis die letterlijk in guidelines
en artikels is terug te vinden. Maar de
meest gebruikte bron van informatie
voor deze redeneervorm zijn de collega’s. Zorgverleners gaan in de derde
lijn in de meeste gevallen ten rade bij
hun collega’s. De acte van het raad
vragen aan een collega, die vaak meer

door middel van de heuristieken tot een diagnose komen.

ervaring heeft met die welbepaalde patiëntenpopulatie,

Op dat moment wordt er afgestapt van het niet-analytische

is een vorm van analytisch redeneren gezien de moeite en

"En toch, laat ons nog een röntgenfoto nemen voor de zekerheid."
We willen niet spreken over een geneeskunst
waarbij de ervaring alles is wat de klok slaat.
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Elke organisatie staat voor
strategische momenten.
Ook die van u.

weloverwogen idee die hier achter schuilen. Pas wanneer
ook deze collega de richting kwijt is, zal overgestapt worden
op een zoektocht naar het best beschikbare wetenschappelijke bewijs. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze gang

Each company is confronted
with strategic moments.
We see different things.
Even yours.
We do things differently.

Möbius is a dynamic organisation. Always critical, pragmatic
and daring, we are not afraid to explore new angles. Our daily
determination to improve is our driving force.
To find out more, visit www.mobius.eu

van zaken, maar dit is hoe het er meestal aan toegaat in de
klinische praktijk.

Evidence is niet voldoende
om diagnostiek te verklaren
EBM is dan wel de gouden standaard voor de praktijk, maar
het is zeker niet zo dat wetenschappelijke evidence centraal
wordt gesteld in het diagnostisch proces bij routineuze patiënten. Uiteraard blijft het belangrijk om op de hoogte te zijn
van de recente richtlijnen en zich te verdiepen in de literatuur bij het ontbreken van een correcte diagnose, maar de
stille kennis die aanwezig is bij het niet-analytisch redeneren en die wordt opgebouwd door ervaring is prominenter
aanwezig in de dagelijkse klinische praktijk dan men soms

Möbius is een internationale groep van business consultants.
Ondernemend. Schouder aan schouder met u. Gebeten op
resultaat.
Business
grondig
Möbius
works consulting,
for
Inanders.
the following sectors

Möbius works for

In the following sectors

Cummins,
Daikin,
CorusCorus
Industry
& retail
Cummins,
Daikin,
Industry
& retail
ABB,
Agfa,
BPost,
UZ Brussel
care care consultants.
Möbius
isBPost,
an
international
groupHealth
of business
ABB, Agfa,
UZ Brussel
Health
Heidelberg
Cement
Group,
Services
& financial
institutions
Heidelberg
Cement
Group,
Services
& financial
Enterprising.
Shoulder
to shoulderRecycling
with
you.
Eagerinstitutions
for
Belfi
us,
Eandis,
Stad Leuven,
AgO, AgO,
Belfi
us, Eandis,
Stad
Leuven,
Recycling
Federale
Overheidsdienst,
Fostplus
LocalLocal
& regional
government
Federale
Overheidsdienst,
Fostplus
& regional
government
results.
Business
consulting,
profoundly
different.
Federal
government
Federal government

business consulting. profoundly different.

veronderstelt.
We kunnen dan ook spreken van het métier van arts. Geneeskunde draagt niet voor niets de term kunde in zich mee. Het
gaat niet om een geneeswetenschap. Dit zou betekenen dat
het gaat om een louter toepassen van wetenschappelijke
kennis. We kunnen ons zelfs de vraag stellen of dit wel wenselijk zou zijn. Nu willen we ook niet spreken over een geneeskunst waarbij de ervaring alles is wat de klok slaat. Het gaat
echt om geneeskunde waarbij in de meeste gevallen deskundigheid, opgebouwd door ervaring, wordt aangevuld door
theoretische kennis. In andere, meer zeldzame en complexe
cases, krijgt de theoretische en wetenschappelijke kennis
een prominentere rol. Maar al bij al, gaat het om een combinatie van beide waardoor het concept van het métier van de
geneeskunde meer dan op zijn plaats is.
aerocom is wereldwijd de grootste en meest
STÉPHANIE VAN DROOGENBROECK
CENTRUM VOOR LOGICA EN WETENSCHAPFILOSOFIE
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

technologische fabrikant van buispostsystemen.
Maar wat ons het meest onderscheidt van onze
concurrenten is niét ons aanbod. En al evenmin
onze ervaring van meer dan een halve eeuw of
onze unieke technische know-how. Neen, waar wij
het verschil maken, is op het vlak van toewijding.
Elk van onze klanten kan rekenenen op z’n eigen
‘dedicated team’, korte communicatielijnen,
snelle reacties en een pro-actief commitment.
Onze klanten kunnen dag en nacht beroep op
ons doen. En u ook. Probeer het gerust.
Met een telefoontje bijvoorbeeld: 02 334 93 93
Go with the Flow.

www.aerocom.be
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