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Toelichting
Ter voorbereiding op het project EVIDENCE zijn twee Engelstalige vragenlijsten over EBP aangepast voor
verzorgenden en verpleegkundigen op mbo-niveau. Dit zijn de Evidence Based Practice Attitude Schalen
(EBPAS)-mbo en de Evidence Based Practice Questionnaire (EBPQ)-mbo. Deze vragenlijsten inventariseren
de EBP-kennis, -houding en -vaardigheden en het toepassen van EBP. De vragenlijsten blijken naast
geschikte meetinstrumenten ook geschikte gespreksinstrumenten te zijn.
Als gespreksinstrument kunt u uw teamleden vragen om de vragenlijsten in te vullen. Vervolgens berekent
u per item het percentage per antwoordcategorie. Bijvoorbeeld; 40% van de respondenten gaf het
antwoord ‘bijna nooit’, 20% ‘soms’, 20% ‘regelmatig’ en 20% ‘vaak. Vervolgens presenteert u de
bevindingen aan uw teamleden en bespreekt u opvallende zaken. Naar aanleiding van dit gesprek kan u
bepalen welke acties nodig zijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat er een kennistekort is over EBP, kan er scholing
ingezet worden. Als blijkt dat niet iedereen openstaat voor EBP is het belangrijk om het hier met elkaar over
te hebben. Het delen van positieve ervaringen, het zelf aan de slag gaan met EBP en het vieren van
successen blijken belangrijke bevorderende factoren om EBP-cultuur te stimuleren. Voor meer tips: bekijk
‘Het handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen’ www.han.nl/handboek-ebp
U kunt de vragenlijsten ook als gespreksinstrument gebruiken zonder dat uw teamleden de vragenlijsten
hebben ingevuld. U bespreekt dan de vragen ter plekke in uw team en reflecteert u met het team op EBP
kennis, houding, vaardigheden en gebruik.
Voor beide opties (wel of niet vooraf invullen van de vragenlijsten) geldt dat u alle vragen kunt bespreken of
slechts enkele ‘exemplarische vragen’. Exemplarische vragen zijn bijvoorbeeld vraag 4 uit de EBPAS-mbo en
de vragen 1, 3, 5, 6 uit de EBPQ-mbo. U kunt ook andere vragen selecteren op basis de behoefte van uw
team of op basis van opvallende scores.

