Academic Assignment
Evidence-based practice loket UMCG Centrum voor Revalidatie
Opdracht
Evidence-based practice maakt gebruik van het beste wetenschappelijke bewijsmateriaal van
het moment. Hiermee kunnen behandelaars beslissingen maken voor de behandeling van de
individuele patiënt. Wetenschappelijk onderzoek is een continu proces, waardoor interventies /
behandelingen zich blijven vernieuwen. Het EBP-loket helpt behandelaars om interventies /
behandelingen toe te passen op basis van de meest recente onderzoeken.
Behandelaars van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG (locatie Groningen en
Beatrixoord) kunnen hun behandelvragen over motorische revalidatie voorleggen aan het EBPloket. De vraag wordt uitgediept naar een PICO, er (kort) literatuuronderzoek gedaan, en de
vraag wordt beantwoord in een factsheet (advies gebaseerd op wetenschappelijke literatuur).
Het is de bedoeling om binnen 2 weken antwoord te geven op de behandelvraag.
Het evidence-based practice loket (EBP-loket) is zowel een digitaal loket (bereikbaar via email)
als een fysiek loket (1 dagdeel aanwezigheid op locatie Groningen en 1 dagdeel aanwezigheid
op locatie Beatrixoord). Het EBP-loket wordt bemand door studenten Bewegingswetenschappen
(Human Movement Sciences) onder begeleiding van een promovendus en een senior
onderzoeker van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG.
Taken






Contact met de behandelaar (bijv. fysiotherapeut, leefstijlcoach, revalidatiearts)
Uitdiepen van de behandelvraag naar een PICO
Literatuuronderzoek
Schrijven van een factsheet (met feedback van promovendus en senior researcher)
Bemanning van het EBP-loket op locatie Groningen en Beatrixoord (dagdelen in overleg)

Waardering
De opdracht is beschikbaar voor 5 of 10 ECTS, afhankelijk van de periode en het aantal vragen
dat beantwoord wordt. Het beantwoorden van één behandelvraag kost ca. 25-30 uur, en staat
gelijk aan 1 ECTS. De voorkeur gaat uit naar een student die tenminste een heel semester (half
jaar) beschikbaar is. Vanwege het contact met behandelaars, en het schrijven van een
Nederlandstalige factsheet is goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk.
Contact
Neem voor meer informatie contact op met Leonie Krops (l.a.krops@umcg.nl / 050-3618663) of
Juha Hijmans (j.m.hijmans@umcg.nl).

