
 
 
 
 
 
 
 
 
Om als kinderverpleegkundige je deskundigheid te bevorderen, te denken vanuit je 
kinderverpleegkundige CanMEDS rollen is het belangrijk dat je een betrouwbaar en 
professioneel beeld hebt van het ‘waarom’ achter alles in de zorg voor kinderen. 
Het ‘waarom’ moet objectief, evidence-based zijn en vraagt daarom een zeer degelijke 
wetenschappelijk onderbouwing. Een onderbouwing die steeds in ontwikkeling is door 
steeds groeiende en nieuwe inzichten. 
 
Om als kinderverpleegkundige het ‘waarom’ op een juiste professionele manier te 
onderbouwen heb je de juiste betrouwbare wetenschappelijke informatie en 
gezondheidsinformatie nodig. 
Foutieve wetenschappelijke en gezondheidsinformatie kan gevaarlijk zijn om 
verschillende redenen: 

• Insluipen van Fake gezondheidsnieuws 
• Insluipen van reclame en commerciële informatie zonder wetenschappelijke 

onderbouwing. 
• Gebruik van foutieve middelen of onderbouwing met een groter risico op 

complicaties of bijwerkingen. 
• Gebruik van verschillende informatie waardoor kinderen en ouders in verwarring 

zijn. 
• Het niet juist begrijpen van het echte ‘waarom’ waardoor zorgmotivatie en 

therapietrouw afnemen. 
 
Gebruik maken van de juiste wetenschappelijke en gezondheidsinformatie leidt tot: 

• Duidelijkheid en rust. 
• Structurele versteviging en onderbouwing van het ‘waarom’ zodat je zelf als 

professional ouders veel beter de achtergrond en het belang laat begrijpen.  
• Verdere gezondheidsbevordering en therapietrouw waardoor zorg meer binnen 

het preventieve kader blijft. 
• Uitsluiten van Fake gezondheidsnieuws en commerciële doeleinden 

 
Daarom is het erg belangrijk om wetenschappelijke informatie en gezondheidsnieuws 
kritisch te bekijken en correct te interpreteren.  
 
KiKe helpt je met deze tips and tricks op weg in het vinden van de juiste 
wetenschappelijke informatie. 
De gids kan je ook gebruiken om kinderen en ouders te begeleiden in hun zoektocht naar 
de juiste informatie. Hierin is het belangrijk ook steeds door te verwijzen naar de juiste en 
erkende zorgverleners, zorginstellingen en zelfs de eigen kinderarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KiKe’s tips and tricks  
voor je wetenschappelijke zoektocht  
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KiKe’s tips and tricks 
 

1. Wie heeft het artikel geschreven? 
 
Een wetenschapper, expert of arts (of groep van), liefst verbonden aan een universiteit of 
officiële en erkende gezondheidsinstelling. Onafhankelijk van en niet gesponsord door een 
commerciële firma. 
 
Iemand die zich voordoet als expert, maar geen wetenschappelijk aantoonbare of 
betrouwbare achtergrond heeft of niets met gezondheid of zorg te maken heeft. 
Een bekend persoon uit de media. 
Een persoon die negatief staat tegen wetenschappelijke geneeskunde en enkel spirituele 
of homeopathische geneeswijzen promoot. 
 

 
2. Via welke bron heb je toegang tot de informatie? Waar is het gepubliceerd? 

 
In officiële wetenschappelijke databanken. 
In officiële en bekende vakliteratuur. 
Via een betrouwbare organisatie (website, wetenschappelijk tijdschrift). 
Via betrouwbare en erkende/bekende wetenschappers. 
Wees niet bang van goede internationale studies en inzichten. Sommige informatie is 
universeel. Uit eigen land is niet altijd beter. 
 
Neem nooit een krantenkop. 
Let op met sensationele titels en afbeeldingen die aandacht trachten te trekken. 
Onbetrouwbare website met reclame. 
Onbetrouwbare/onbekende organisaties of ‘wetenschappers’. 
 
 

3. Wanneer werd de tekst/het artikel geschreven? 
 
Wat is de publicatiedatum? Of datum van het onderzoek? 
Is het actueel? Gaat het over nieuwe informatie of recente wetenschappelijke inzichten? 
 
Verouderde tekst. Het gevaar is dat de wetenschappelijke inzichten achterhaald zijn en/of 
ondertussen doorontwikkeld. 
 
 

4. Is de aangehaalde studie betrouwbaar? 
 
De studie is gebaseerd op onderzoek bij mensen. 
De studie is gebaseerd op een correcte onderzoeksmethode bij een grote 
deelnemersgroep én controlegroep over een lange periode. 
 
De studie is gebaseerd op labo- en dierproeven. 
De studie betreft maar een beperkt aantal mensen. 
De studie en conclusie is niet gebaseerd op enkel bevragingen bij een kleine groep 
mensen. 
De conclusie is gebaseerd op uitspraken, ideeën en veronderstellingen. 
De conclusie leest als een ‘complottheorie’. 
 

5. Is het geloofwaardig? 
 
Luister naar je gezond verstand. 
 
De informatie is te mooi om waar te zijn of gaat over alles oplossende wondermiddelen. 
 



KiKe’s stappenplan naar de juiste bronnen:  
 

1. Baken je onderzoeksvraag af: wat wil je exact weten/zoeken? 
o Verfijn het onderwerp: 

§ Verken het terrein.  
§ Wat zijn de verwachtingen?  
§ Wat is je einddoel? 

o Gebruik de PICO methode: 
§ P: Probleem/Patiënt 
§ I: Interventie 
§ C: Comparison/vergelijking 
§ O: Outcome/resultaat/uitkomst 

o Formuleer aan de hand van PICO een duidelijk afgebakende 
onderzoeksvraag. 
 

2. Selecteer: 
o Zoek literatuur in officiële databanken op basis van je onderzoeksvraag 
o Gebruik de sneeuwbalmethode om systematisch te zoeken 

Hierbij maak je gebruik van literatuurverwijzingen. Je gebruikt de 
literatuurlijst van een tekst om verder te zoeken. De literatuurverwijzingen 
die je in de tekst vindt gebruik je om eerder gepubliceerde artikelen, 
boeken etc te vinden. Een nadeel van deze methode kan zijn dat de 
informatie die je op deze manier vindt, steeds minder actueel is. 

o Beoordeel de gevonden bronnen op basis van Ivy’s Gids. 
o Zoek naar hiaten in de gevonden bronnen/artikels. 

§ Wat mis je nog? 
§ Wat wordt er nog niet belicht? 
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