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Wat ik van Cochrane Work geleerd heb
1. SRs zijn een algemene aanvaarde methode ook in de BGZ

2. SRs zijn nog niet belangrijk genoeg

3. SRs kunnen schokkende resultaten opleveren

4. Zitten is niet het nieuwe roken

5. Betere vragen nodig voor ziekteverzuim interventies

6. Een goed SR team is goud waard

7. SRs zouden allang geautomatiseerd moeten zijn

8. Er is nog veel te ontwikkelen op het gebied van SRs

9. Het toepassen van SR resultaten is een grote uitdaging: lage kwaliteit bewijs

10. We hebben een internationale coalitie nodig om SRs verder te brengen



NVAB Richtlijnen



Resultaten systematische review

• Richting van het effect:

• Gunstig (helpt), ongunstig (schaadt), geen (niks) of inconsistent effect (geen 
idee)

• Grootte van het effect:

• Groot (10 keer beter), matig, triviaal/geen effect

• Kwaliteit van het bewijs in de studies

• Hoog, Matig, Laag, Zeer laag

• Een voorbeeld



Stompe naalden om prikaccidenten te voorkomen

• Blunt needles effectively reduce the risk of needle stick injuries in surgeons with 54%
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Kwaliteit van bewijs bepaald door..

GRADE Working Group criteria:

1. Beperkingen in de studies

2. Inconsistentie tussen de resultaten van studies

3. Indirectheid van de resultaten van de studies tov onderzoeksvraag 

4. Imprecisie zoals bij een wijd betrouwbaarheidsinterval

5. Publicatie bias door selectieve publicatie van positieve resultaten

Resultaat is bewijs van Hoge / Matige / Lage / Zeer lage kwaliteit

Vergelijk: veelbelovend, voldoende, positief, krachtig etc..

Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation (short GRADE) working group



Stompe naalden om prikaccidenten te voorkomen
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Kwaliteit gedefinieerd als vertrouwen..

Interventie heeft zeker / waarschijnlijk / mogelijk / misschien een effect



1. PBM in zorg Cochrane review 2020

• Cochrane Review keek niet alleen naar infecties maar ook naar simulatie 
studies die blootstelling en besmetting simuleren.

• Verandering in design van PBM leidt mogelijk tot minder besmetting: 

• Handschoenen vast aan isolatieschort (RR 0.27, 95% CI 0.09 to 0.78), 

• Betere fit schort rond nek (RR 0.08, 95% CI 0.01 to 0.55), 

• Betere aansluiting op de pols (RR 0.45, 95% CI 0.26 to 0.78, 

• Lusjes die helpen mondkapje (RR 0.33, 95% CI 0.14 to 0.80) of handschoenen 
uit te doen (RR 0.22, 95% CI 0.15 to 0.31).

• Bewijs van lage tot zeer lage kwaliteit want gebaseerd op 1 of 2 studies met 
beperkingen en indirectheid



PBM in zorg, WHO review Ebola 2014

• WHO systematic review PBM om infectie met Ebola te voorkomen: 

• Leidt het gebruik van verschillende soorten PBM tot verschillen in Ebola 
infecties?

• Uitkomst: “Insufficient evidence exists to draw conclusions regarding the 
comparative effectiveness of various types of personal protective equipment. 
Additional research is urgently needed to determine optimal PPE for health 
care workers caring for patients with filovirus.”



Wat te concluderen voor PBM?

• Terzijde schuiven van bewijs en betere studies afwachten?

• In chaos van pandemie zeer moeilijk om studies op te zetten; zeer 
onwaarschijnlijk dat goede RCTs gedaan worden naar PBM met infectie als 
uitkomst.

• Andere argumenten om tot een beslissing te komen (Moberg 2018):

• Kwaliteit van het bewijs

• Afweging gunstige en ongunstige effecten

• Kosten

• Acceptatie en Haalbaarheid

• Mijn conclusie: ook al is het bewijs van lage kwaliteit, voldoende andere 
redenen om PBM interventies te implementeren



2. Coördinatie van zorg om verzuim te 
verminderen1

• Gebrek aan coördinatie bij werkhervatting na ziekte is mogelijk een risico 
voor langer ziekteverzuim

• In Finland coördinatie wettelijk geregeld: 

• Werkgever, BGZ personeel en werknemer moeten bijeen komen om de situatie te 
bespreken

• Finse Ministerie van gezondheid investeerde enige miljoenen Euro's in het 
implementeren van Coördinatie van werkhervatting na verzuim

• Cochrane Review (Vogel et al 2017):

• RtW coordination from outside the workplace is ‘not effective’ 

• Wat moet Finland doen?

• Implementatie doorzetten of stopzetten of actief de-implementeren?

1. Tikka et al, submitted 2020



(De)implementatie stappen

A. Beoordeel huidige praktijk:

• Hetzelfde als beschreven in de literatuur?

• Interventies goed geïmplementeerd?

B. Beoordeel de resultaten van de Cochrane Review

• Hoeveel vertrouwen hebben we in de kwaliteit van het bewijs?

C. Gebruik argumenten om tot een beslissing te komen (Moberg 2018)

1. Verwachten we dat toekomstig onderzoek verandering brengt

2. Weeg gunstige en ongunstige effecten van de interventie 

3. Beoordeel de kosten 

4. Beoordeel acceptatie en haalbaarheid



Finse praktijk vs review
Categories Conclusion

Content
1. face-to-face meeting 2. workers’ needs assessment                                  

3.RtW plan  4. person responsible for the implementation
Similar

Setting 
CSR: all workers > 4 wks on sick leave. Finland: 50% workers <  4 wks sick-

leave. 
Mostly similar

Names Coordinated care, also Case management and Consultation. Similar

Participants Worker, employer, physician and/or other stakeholders Similar

Year(s) 1.Review 1995-2012 Mostly similar



Resultaten Coördinatie Review

• Tijd tot werkhervatting: lage kwaliteit

• Proportie deelnemers aan het werk, einde 
follow-up: lage kwaliteit

• Proportie deelnemers ooit weer aan het 
werk: matige kwaliteit.

• Ziekteverzuimdagen: lage kwaliteit



Argumenten voor beslissing

1. Toekomstig onderzoek:

• Heel grote en goede RCT nodig om dat bewijs te verbeteren, zeer onwaarschijnlijk

2. Gunstige en ongunstige effecten:

• Geen

3. Kosten:

• Laag, bij 5 dagen minder verzuim kosten interventie terugverdiend

4. Acceptatie en haalbaarheid

• Algemeen geaccepteerde interventie in Finland, Implementatie niet 100%

• De-implementatie?

• Onzekerheid in review resultaten en ontbreken ongunstige effecten nopen niet tot 
de/implementatie

• Stop actieve implementatie



Wat te doen met bewijs van lage 
kwaliteit?

Gebruiken en beoordelen in het licht van

• Verwachting van toekomstig onderzoek

• Gunstige en ongunstige effecten

• Kosten

• Acceptatie en haalbaarheid

• Work.cochrane.org

• Jverbeek@cochrane.org


