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muze

van naderbij bekeken

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

uit de huidige klinische praktijk. Diagnoses en behandelingen 

moeten gebaseerd zijn op de best beschikbare wetenschap-

pelijke bewijzen en tegelijk moet men rekening houden met 

de voorkeuren van de individuele patiënt. Daarnaast is er nog 

een plaats voorbehouden voor de klinische expertise van de 

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

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

lijk hoe deze zich verhoudt tot het bewijsmateriaal verwor-

ven uit bijvoorbeeld meta-analyses en dubbelblinde studies.

De rol van ervaring in 
het diagnostisch proces
Het standaard diagnostisch proces begint met een vraag-

stelling. Artsen werken doorgaans op een hoog tempo. De 

eerste stap die wordt gezet op weg naar een diagnose is 

analytisch redeneren. Deze vorm van redeneren is snel, kost 

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

nis aanwezig is. Deze kennis wordt op een moeilijk in woor-

den uit te drukken manier overgedragen van meester op 

leerling. Men kan het vergelijken met het leren auto rijden. 

In het begin kijken we naar de pedalen als we willen schake-

len 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 autorij-

den, kunnen we wel uitleggen welke pedaal voor welk ma-

neuver dient, maar de kennis overdragen naar de leerling-

bestuurder 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 er-

varen chauffeur, dan zal de arts in eerste instantie gebruik 

maken van patroonherkenning. Dit betekent dat de klachten 

van de patiënt naast gelijkaardige gevallen uit het geheugen 

van de zorgverlener worden gelegd. Wanneer er een match 

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

dan is er sprake van een succesvolle patroonherkenning. Om 

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

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

tenschappelijke en ervaringskennis, die snel en moeiteloos 

aangesproken kunnen worden. Patroonherkenning is een 

voorbeeld van niet-analytisch redeneren en bevat dus stille 

kennis die toeneemt naarmate de ervaring groeit.

In het geval van een beginnende diagnosticus ontbreken 

deze skills vaak en is men genoodzaakt zich te beroepen op 

heuristieken. Deze tactiek is eveneens snel, maar de klinische 

ervaring en onderliggende wetenschappelijke kennis ontbre-

ken om over te gaan op patroonherkenning. Daarom wordt 

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

lener zich meer voorgaande gelijkaardige cases kan herinne-

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

pathologie. Het verschil met de patroonherkenning is dat 

deze heuristiek een kwestie is van aan-

tallen 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 

ervaren arts op basis van de skilled in-

tuition, noch de minder ervaren arts 

door middel van de heuristieken tot een diagnose komen. 

Op dat moment wordt er afgestapt van het niet-analytische 

redeneren. Dit doet zich voornamelijk voor in complexe, 

niet-routineuze en onzekere contexten gezien de zorgverle-

ner zich hier niet kan beroepen op voorgaande gevallen. De 

aanpak verandert op dat moment van een niet-analytische 

redeneerstijl naar een analytische. 

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 col-

lega’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 

ervaring heeft met die welbepaalde patiëntenpopulatie, 

is een vorm van analytisch redeneren gezien de moeite en 

Aan het gebruik 
van heuristieken 

zijn meer gevaren 
verbonden dan 

aan patroon- 
herkenning.

We willen niet spreken over een geneeskunst  

waarbij de ervaring alles is wat de klok slaat.

"En toch, laat ons nog een röntgenfoto nemen voor de zekerheid."
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Evidence is niet voldoende 
om diagnostiek te verklaren

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 wetenschappe-

lijke bewijs. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze gang 

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

klinische praktijk.

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 pati-

enten. Uiteraard blijft het belangrijk om op de hoogte te zijn 

van de recente richtlijnen en zich te verdiepen in de litera-

tuur bij het ontbreken van een correcte diagnose, maar de 

stille kennis die aanwezig is bij het niet-analytisch redene-

ren en die wordt opgebouwd door ervaring is prominenter 

aanwezig in de dagelijkse klinische praktijk dan men soms 

veronderstelt.

We kunnen dan ook spreken van het métier van arts. Genees-

kunde 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 wen-

selijk zou zijn. Nu willen we ook niet spreken over een genees-

kunst waarbij de ervaring alles is wat de klok slaat. Het gaat 

echt om geneeskunde waarbij in de meeste gevallen deskun-

digheid, 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 combi-

natie van beide waardoor het concept van het métier van de 

geneeskunde meer dan op zijn plaats is.  
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