
referentie omschrijving extra info
Richtlijnen en point-of-care-bronnen

Ebpracticenet
www.ebpnet.be 

Iedereen kan gratis via 
identiteitskaart of aanvraag 
van een paswoord inloggen.

Platform bij uitstek voor evi-
dence-based richtlijnen voor 
de eerstelijnszorg, gevalideerd 
en goedgekeurd door CEBAM 
(Centre of Evidence Based 
Medicine). 

Belgische richtlijnen, richt-
lijnen die via contextanalyse 
voor België zijn aangepast, 
buitenlandse richtlijnen en 
samenvattingen van systema-
tische reviews.

CDLH (CEBAM Digital 
Library for Health)
www.cdlh.be 

Iedereen kan gratis via 
identiteitskaart of aanvraag 
van een paswoord inloggen 
om bepaalde bronnen te 
raadplegen. Ruimere toe-
gang via abonnement.

CDLH is een springplank naar 
databanken met point-of-care-
bronnen (www.ebpnet.be en 
Dynamed), klinische praktijk-
richtlijnen (NHS, WHO, Domus 
Medica, RIZIV, Hoge Gezond-
heidsraad), systematische 
reviews (Cochrane Library), 
kritische artikelbesprekingen 
(MINERVA), bibliografische 
databanken (Ovid, Pubmed) en  
vaktijdschriften.

Belgische en buitenlandse 
richtlijnen

Tripdatabase
www.tripdatabase.com 

Gratis opzoeken, niet alle 
publicaties zijn beschikbaar 
via de gratis toegang.

Richtlijnen en andere type 
bronnen zoeken uit de kennis-
piramide. Bij elke gevonden 
referentie staat een icoonvorm 
van de piramide. Hierdoor kan 
men snel zien welk type infor-
matie het betreft. Opzoeken 
kan met de PICO-tool.

Buitenlandse richtlijnen

PEN (Practice-based 
evidence in nutrition UK)
www.pennutrition.com

Betalend, korting als lid van 
de VBVD.

Een databank met richtlijnen 
maar ook pathways en prak-
tijkmaterialen rond voeding en 
diëtetiek. Er worden per topic 
ook overzichten gegeven van 
buitenlandse bronnen.

Buitenlandse richtlijnen

International Guideline 
Library
www.g-i-n.net 

Opzoeken is gratis, de 
toegang tot richtlijnen is 
betalend.

Een internationaal netwerk dat 
richtlijnontwikkeling en -imple-
mentatie ondersteunt.
Via de G.I.N.-bibliotheek zijn 
richtlijnen ook internationaal 
toegankelijk. 

Belgische en buitenlandse 
richtlijnen

Up-to-date
www.uptodate.com

Gratis opzoeken, niet alle 
publicaties zijn beschikbaar 
via de gratis toegang.

Geeft evidence-based klinische 
pathways, samenvattingen en 
aanbevelingen.

Buitenlandse richtlijnen

Dieetbehandelings-
richtlijnen Nederland
www.dieetbehandelings-
richtlijnen.nl

Betalend, korting als lid van 
de VBVD.

Een Nederlandse online-da-
tabank met een ruim aanbod 
aan richtlijnen rond de meest 
voorkomende diëten.

Buitenlandse richtlijnen 
(Nederland)

TABEL 1 - Overzicht van de voornaamste wetenschappelijke bronnen voor 
evidence-based handelen in de zorg.
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EAACI allergy guidelines
(European Academy 
of Allergy and Clinical 
Immunology)

Voorbeelden van specifieke 
richtlijnen voor klinische voe-
ding (bv. allergie, parenterale 
en enterale voeding, diabetes).

Buitenlandse richtlijnen

BSACI allergy guidelines
(British Society for Allergy 
and Clinical Immunology)

ASPEN guidelines
(American Society for 
Parenteral and Enteral 
Nutrition)

ESPEN guidelines
(European Society for 
Clinical Nutrition and 
Metabolism)

ADA guidelines
(American Diabetes 
Association)

EAL (Evidence Analysis 
Library), www.eatright.org
Academy of Nutrition, USA

Samenvattingen en beoordelingen van systematische reviews

MINERVA
www.minerva-ebm.be

Een tijdschrift voor Evidence-
Based Medicine met kritische 
duiding van relevante publi-
caties uit de internationale 
literatuur.

Naast systematische reviews 
worden ook andere type 
studies kritisch besproken.

Systematische reviews (inclusief meta-analyses)

Cochrane
www.cochrane.org

Geeft een overzicht van 
samenvattingen om de keuze 
van aanpak in de gezondheids-
zorg te ondersteunen en biedt 
instrumenten aan om verschil-
lende types van bronnen op 
kwaliteit te beoordelen. 

Sinds 2018 worden er in het 
‘Tijdschrift voor Voeding en 
Diëtetiek’ van de VBVD in 
samenwerking met CEBAM 
kort voedingsgerelateerde 
Cochranes beschreven.

Tripdatabase
www.tripdatabase.com

Zie hierboven Check de icoonvorm van de 
kennispiramide bij de gevon-
den referenties om te weten 
of het gaat om een systema-
tische review.

Individuele studies

Pubmed
www.pubmed.com

Wetenschappelijke databank Inclusief systematische 
reviews en meta-analyses

Tripdatabase
www.tripdatabase.com

Zie hierboven

Wetenschappelijke tijd-
schriften (peer reviewed)

bv. The Lancet, JAMA, BMJ, 
NEJM, AIM, Clinical Nutrition


