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Interpretatie en oordeelsvorming beïnvloeden 
evidencebased richtlijnen
Paul L.P. Brand Gerelateerde artikelen: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:a4379 en a4389

deze herziening is online te vinden (www.nvk.nl; onder 
‘richtlijnen’; ‘Astma, behandeling bij kinderen’).
Over de rol van het meten van stikstofmonoxide in de uit-
ademingslucht (FeNO), een van deze 4 aanbevelingen, is 
eerder in het Tijdschrift gerapporteerd.6 In een samenvat-
ting van de richtlijn, online gepubliceerd in NTvG (www.
ntvg.nl; zoeken op A4389) worden de resultaten beschreven 
van de overige 3 aanbevelingen, die alle over therapie gaan.7 
Saillant is dat alle 4 de oorspronkelijke aanbevelingen aan-
gepast zijn, nadat ze volgens de GRADE-methode opnieuw 
zijn opgesteld.5 Dat illustreert dat het verschil in werkwijze 
tussen de traditionele manier en GRADE belangrijke 
invloed heeft op de inhoud van aanbevelingen in richtlij-
nen.

Overwegingen zijn van cruciaal belang
Het verschil tussen de traditionele manier van richtlijn-
ontwikkeling en de GRADE-methode zit vooral in de 
weging van het bewijs.5 Voor die weging gebruiken experts 
allerlei overwegingen, die in de traditionele manier van 
richtlijnontwikkeling vaak onduidelijk blijven. Dat werd 15 
jaar geleden al onderkend als belangrijk nadeel van eviden-
cebased richtlijnen.8 Die overwegingen zijn van cruciaal 
belang voor de uiteindelijke inhoud van richtlijnen: als 
verschillende groepen experts aan de slag gaan met dezelfde 
‘evidence’ komen ze tot verschillende aanbevelingen.9 
Blijkbaar is de weg van bewijs naar aanbeveling dus niet 
eenduidig. Interpretatie van het bewijs is onvermijdelijk en 
heeft grote invloed op de inhoud van de uiteindelijke richt-
lijn. Dit vraagt om een zorgvuldig, voor iedereen navolg-
baar oordeelvormingsproces.

De menselijke natuur
Het is niet verwonderlijk dat het oordeel over de inhoud 
van de aanbevelingen verandert wanneer de denkbeelden 
en overwegingen van de experts expliciet worden meege-
nomen in de oordeelsvorming. Dit hoort namelijk bij de 
manier waarop mensen oordelen vormen en besluiten 
nemen. Bijna 40 jaar geleden ontdekte de organisatie-
adviseur Lex Bos dat wanneer mensen, individueel of in 
groepen, tot een oordeel komen zij aandacht besteden aan 
4 zogenaamde velden: 2 die vooral terugkijken (feiten en 
begrippen) en 2 toekomstgerichte velden (doelen en mid-
delen). Om een goed oordeel te vellen over een vraagstuk 

Evidencebased richtlijnen worden almaar belangrijker 
voor het medisch handelen. Hoewel het artsen vrij staat 
om gemotiveerd af te wijken van een richtlijn krijgen 
richtlijnen steeds meer juridische status en worden ze 
gebruikt als basis voor vergoeding van zorg door verzeke-
raars.1,2 Door de toenemende populariteit van evidence-
based geneeskunde en de sterk verbeterde toegankelijk-
heid van epidemiologisch bewijs via het internet lijkt een 
rotsvast vertrouwen te bestaan in de betrouwbaarheid en 
onwankelbaarheid van richtlijnen.3

De beperkingen van richtlijnen krijgen relatief weinig 
aandacht in de literatuur. Onlangs bespraken Smulders 
en collegae in het Tijdschrift dat slechts een klein deel 
van ons medisch handelen gebaseerd is op bewijs, dat al 
het onderzoek waarop bewijs gebaseerd is gevoelig is voor 
vertekening ofwel bias, en dat het bewijs meestal niet toe-
pasbaar is op de individuele patiënt in de spreekkamer.4 
Deze kanttekeningen richten zich vooral op de kwaliteit en 
toepasbaarheid van het epidemiologisch bewijs. In dit 
commentaar bespreek ik de invloed van overtuigingen en 
denkbeelden van experts bij het omzetten van de ‘evidence’ 
in aanbevelingen.

van eviDence naar aanbeveling: traDitiOneel en graDe
In 2007 bracht de Nederlandse Vereniging voor Kinderge-
neeskunde een herziening uit van haar richtlijn over ast-
mabehandeling bij kinderen (www.nvk.nl; onder ‘kwaliteit’ 
en ‘richtlijnen en indicatoren’ klikken op ‘richtlijnen’ en 
vervolgens op ‘Astma bij kinderen’). Op de voor evidence-
based richtlijnen gebruikelijke manier waren na een syste-
matische zoektocht door de literatuur en het beoordelen 
hiervan door een groep experts aanbevelingen gedaan. 
Omdat over verschillende aanbevelingen in de beroeps-
groep discussie bleef bestaan werden echter 4 van deze 
aanbevelingen, met steun van de kwaliteitsgelden van de 
Orde van Medisch Specialisten, opnieuw opgesteld volgens 
de zogenaamde GRADE-methode, waarover Boluyt et al. 
elders in dit nummer schrijven.5 De volledige tekst van 
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navigeren mensen voortdurend tussen deze 4 velden.10

In richtlijnen is het vraagstuk hoe de ziekte het beste 
behandeld kan worden. De aanbevelingen vormen het doe-
lenveld, de implementatiestrategie het middelenveld. Het 
bewijs zijn de feiten. Het model van Bos, dat hij ‘Dynami-
sche Oordeelsvorming’ noemde, laat zien dat het 4e veld, 
dat van de begrippen, ook aandacht verdient bij richtlijn-
ontwikkeling. Daar bevinden zich de overtuigingen, de 
denkbeelden en de overwegingen van de experts die de 
richtlijn ontwikkelen. Alleen als ook dat veld onderzocht is 
en expliciet gemaakt kan een groep tot een gezamenlijk 
oordeel komen en dus een aanbeveling ontwikkelen die 
consensus geniet en voor anderen navolgbaar is.

wat kunnen we hiervan leren?
De GRADE-methode verdient de voorkeur boven de tradi-
tionele manier van richtlijnontwikkeling, niet alleen van-
wege de redenen die Boluyt et al. elders in het Tijdschrift 
bespreken, maar ook omdat ze beter aansluit bij de manier 
waarop mensen tot oordelen komen. Het is niet voor niets 
dat artsen meer geneigd zijn om aanbevelingen te volgen 
die op deze manier tot stand zijn gekomen dan die uit de 
traditionele richtlijnen.11 Door de overwegingen en over-
tuigingen van de betrokken experts expliciet te maken kan 
ook een eventueel belangenconflict beter worden herkend. 
Als we willen dat richtlijnen ook werkelijk gevolgd worden, 
dan moeten ze recht doen aan de wetmatigheden van men-
selijke oordeelsvorming.

waar mOeten we vOOr Oppassen?
GRADE is inmiddels als optimale methode voor de ont-
wikkeling van richtlijnen omarmd door verscheidene nati-
onale en internationale organisaties. Daarmee heeft 
GRADE een zekere status gekregen: als een richtlijn meldt 

dat ze volgens GRADE is ontwikkeld, dan kan ze al gauw 
worden ervaren als een goede richtlijn waarvan de aanbe-
velingen zonder verdere kritische beschouwing kunnen 
worden toegepast. Dat is vergelijkbaar met de status die 
evidencebased richtlijnen hadden toen die methode nog 
nieuw was, maar zoals hierboven besproken kennen we 
inmiddels ook de beperkingen ervan. GRADE-richtlijnen 
zijn alleen nuttiger dan gewone evidencebased richtlijnen 
als de overwegingen en overtuigingen van de opstellers 
van de richtlijn (in het begrippenveld) expliciet zijn bespro-
ken. Dat gebeurt helaas niet altijd. Recent is in een voor-
aanstaand Amerikaans vaktijdschrift voor longgenees-
kunde een richtlijn van de American Thoracic Society 
gepubliceerd over de waarde van FeNO-metingen bij de 
diagnostiek en monitoring van astma.12 Hoewel dit als een 
GRADE-richtlijn is gepresenteerd worden de overwegin-
gen van de experts nergens expliciet besproken. We moeten 
er dus voor oppassen dat ‘GRADE’ wordt gebruikt als ‘epi-
theton ornans’ – een toevoeging voor de sier – of als mis-
plaatst kwaliteitskeurmerk. Als u een GRADE-richtlijn 
leest, checkt u dan eerst of de overwegingen, overtuigin-
gen, en keuzes van de opstellers expliciet zijn besproken. 
Dan kunt u namelijk beoordelen of u het daarmee eens 
bent, en dus de aanbevelingen wilt opvolgen.

Ron Henkes leverde constructief commentaar op een eerdere versie van het 

manuscript.
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