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Dag 1: vrijdag 21 oktober 2022 

Online (5u30’) 

Namelijk 3u online contact + zelfstudiepakket en opdracht (à rato van 2u30’) 

Dag 2: vrijdag 18 november 2022 

Online (5u30’) 

Dag 3: vrijdag 9 december 2022 

Live in Leuven (5u30’) 

Dag 4: vrijdag 17 maart 2023 

Live of online (3u) 

 

Dag 1: online lesdag 21/10 

9-10:  Inleidend EBP life cycle + proces van de novo richtlijnontwikkeling en ADAPTE-

methodiek (interactief)  

- naam - 

10-10.30: Klinische vragen formuleren (deel 1-theorie)  

- naam – 

10.30-11:   Pauze 

11-12.00:  Klinische vragen formuleren (deel 2 – interactief/workshop)  

- naam - 

12-12.30  Evaluatie dag 1 & meedelen opdracht 

- Leen De Coninck-  

 

Opdracht Deadline 

Richtlijn beoordelen met AGREE-II (zelfde richtlijn voor iedereen) Lesdag 2 

Formuleren centrale klinische vraag bij individueel gekozen topic + 
mogelijke subvragen 

Doorsturen uiterlijk 
één week voor 
derde lesdag 

Doornemen zelfstudiepakket: 
- Literatuursearch (gebruik GIN, Medline via Pubmed en Cochrane 
database of systematic review, zoeken naar richtlijnen) 
- Consensusmethodiek 

Derde lesdag 

 

 

Dag 2: online lesdag 18/11 

9-10.00:  Bespreking ervaren moeilijkheden bij uitwerken opdracht 

Kritische beoordeling richtlijnen d.m.v. AGREE-II  

- naam - 

10.00-10.30:  Zoekstring correct uitwerken (theorie) 

- naam - 

10.30-11:   Pauze 

11-12.30:  Kritische beoordeling wetenschappelijke artikels (theorie/interactief) 

- naam - 

12.30-13.30:  Lunch 

13.30-14.45: Evidence to decision (deel 1 - methodiek)  

- naam -  

14.45-15.15:   Pauze 
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15.15-16.15:  GRADE + Magic App (deel 1-theorie)  

- naam - 

16.15-16.30:  Evaluatie dag 2  

-  Leen De Coninck - 

Meedelen nieuwe opdracht 

 

Opdracht Deadline 

Voor één van de zelf geformuleerde subvragen zoekstrategie 
opstellen, in detail uitwerken en search uitvoeren; 
Evidentietabel opmaken met minstens 3 artikels en één van deze 
artikels kritisch beoordelen. 

Derde lesdag 

 

Dag 3: live integratie dag 9/12 

9-10:  Klinische vragen formuleren en zoekstrategie (inclusief bespreken outcome 

opdracht) (workshop) 

- naam- 

10-10.30: Stakeholdersbetrokkenheid (randvoorwaarden + motiveren stakeholders)  

- naam - 

10.30-11:   Pauze 

11-12.30:  Evidence to decision (deel 2 - workshop)  

- naam - 

12.30-13.30:   Lunch  

13.30- 14.45: GRADE + gebruik Magic App, inclusief toepassen GRADE bij ADAPTE-methodiek (deel 

2 - workshop)  

- naam - 

14.45-15.15:   Pauze 

15.15-16.30: Bespreken uitgewerkte opdracht + vraagstelling  

- naam en Leen De Coninck - 

Evaluatie  

 

Opdracht Deadline 

Vragen naar aanleiding van richtlijnontwikkeling inventariseren Uiterlijk één week 
voor 
terugkoppelmoment 

 

Dag 4: live of online terugkoppelmoment (17/03) 

9-9.45u:  Valkuilen en succesfactoren bij validatie 

9.45-10.30:  Ingaan op vragen die vooraf werden bezorgd  

– naam- 

 

10.30- 11u:   Pauze 

11-12.30u:  Ingaan op vragen die vooraf werden bezorgd  

– naam - 

 

 


