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kèke, kèke en duh rès eâhrbè denke

hoe je brèn je 
un loeâh draait

diagnostiese foutuh



Disclaimer

» De beoordeling van de getoonde casus is 
onderhevig aan:
» hindsight bias
» outcome bias

» De “retrospectoscoop”



casusbeschrijving

Jongen 17 jr, voelt zich al enkele weken minder goed, 
vermoeid, soms verhoging, nachtzweten. Sinds enkele 
dagen flinke zwelling in de hals bemerkt. LO: LK hals 3 cm,
milt ook vergroot.

Jullie zijn huisarts; wat is de DD en wat doe je?

De HA verwijst de jongen naar de hematoloog

De hematoloog vraagt om een klierexcisie



lymfklierexcisie

CD30



EBV kleuring
(EBER mRNA – CISH)

Deze jongen heeft gewoon een Pfeiffer
(mononucleosis infectiosa)

Jammer van die periode van onrust en
dat litteken in zijn hals……



Welke denkfout maakte de 
hematoloog?

Availability bias

Hodgkins ziet hij dagelijks,
Pfeiffers nooit

Norman G. et al Acad Med 2014; 89:277-84



“Diagnostic errors are encountered in every specialty, and are
generally lowest for the 2 perceptual specialties, radiology

and pathology, which rely heavily on visual interpretation.”

“The error rates in clinical radiology
and anatomic pathology probably range from 2% to 5%,..”

Diagnostische fouten komen veel voor

Overconfidence as a Cause of Diagnostic Error in Medicine
Eta S. Berner, EdD,a and Mark L. Graber, MDb
The American Journal of Medicine (2008) Vol 121 (5A), S2–S23

Hoeveel diagnoses stelt U per jaar…….?



waarnemen

denken

diagnose

ons denken staat centraal
bij patientveiligheid…
en wordt onbewust 
beïnvloed 
“cognitive bias”

foute diagnose          patientveiligheid



Besliskunde is belangrijke wetenschap

Daniel Kahneman
Nobel prijs Economie 2002

Medische besliskunde staat
nog in de kinderschoenen

economie, politiek, recht
luchtvaart……maar……

Pat Croskerry:  Our better 
angels and black boxes.
Emerg Med J 2016; 33(4):242-4



Neem medische besliskunde en
klinisch redeneren op in het 
curriculum en de opleiding





De luchtvaartindustrie
is echt veel verder……



Oorzaken van diagnostische fouten

• Faulty knowledge (11) (3,4%)
• Faulty data gathering (45)
• Faulty information processing (159)
• Faulty verification (106)

Graber M.L. Diagnostic error in internal medicine.
Arch Int Med 2005; 165:1493

Onwetendheid?



Onwetendheid
• Je bent onvoldoende bekend met sens en spec van 

het onderzoek dat je uitvoert, waardoor je 
onvoldoende gefundeerde conclusies verbindt aan 
het onderzoek

• combinatie met een vorm van cognitieve bias levert 
een gevaarlijk mengsel op



casusbeschrijving
• Man 56 jr, spontane claviculafractuur
• Rö: lytische haard clavicula
• Open biopsie → patholoog
• Diagnose: ………

• 2 jaar later lytische haard in een rib
• Opnieuw biopteren
• Nu wordt de juiste diagnose gesteld: “X”



Cycline D1

Prut……



Conclusie: mantelcel lymfoom

CHOP chemotherapie

Wat is de specificiteit van cycline D1?



Kijk nog eens naar de criteria
Casus MCL X

Lytische bothaard + - +
CD45 - + -
CD5 - + -
CD20 - + -
CD138 (zw) - +
Cycline D1 ++ ++ ?



X = plasmocytoom

Cycline D1?

Bijna de helft van de plasmocytomen  
is cycline D1 positief



Kijk nog eens naar de criteria
Casus MCL Plasmocytoom

Lytische bothaard + - +
CD45 - + -
CD5 - + -
CD20 - + -
CD138 + (zw) - +
Cycline D1 ++ ++ ?   (50% +)

Concentreer je op de parameter die het slechtst 
past bij je voorgestelde diagnose.



Hoe nemen wij waar?
Waarneming 1

Waarneming 2

Waarneming 3

Waarneming 4

Waarneming 5

Waarneming 6

synthese Diagnose

Dream on……



Hoe nemen wij waar?
Waarneming 1

Eerste
diagnose

Waarneming 2

Waarnemingen veranderen in het licht van een 
al (onbewust) gestelde diagnose.



Het is lastig om een bewust of 
onbewust gestelde diagnose te wijzigen

Het is veel makkelijker om niet 
goed passende of tegengestelde 

waarnemingen “weg te redeneren”



Cognitive bias

cognitive bias is a person's tendency 
to make errors in judgment based on 

cognitive factors, 

Cognitieve vooringenomenheid of vooroordelen

Het denkproces raakt verstoord door factoren van
binnen uit en van buitenaf: kokerzien

“cognitive error” = “denkfout”

http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive


Choice-supportive bias — the tendency to remember one's choices as better than they 
actually were.
Confirmation bias — the tendency to search for or interpret information in a way that 
confirms one's preconceptions.
Congruence bias — the tendency to test hypotheses exclusively through direct testing, 
in contrast to tests of possible alternative hypotheses.
Contrast effect — the enhancement or diminishing of a weight or other measurement when 
compared with a recently observed contrasting object.
Déformation professionnelle — the tendency to look at things according to the conventions 
of one's own profession, forgetting any broader point of view.
Denomination effect — the tendency to spend more money when it is denominated
in small amounts (e.g. coins) than large amounts (e.g. bills).[1]

Distinction bias — the tendency to view two options as more dissimilar when evaluating 
them simultaneously than when evaluating them separately.[2]
Experimenter's or Expectation bias — the tendency for experimenters to believe, certify, 
and publish data that agree with their expectations for the outcome of an experiment, and 
to disbelieve, discard, or downgrade the corresponding weightings for data that appear to 
conflict with those expectations.[4]

Voorbeelden van cognitive bias (Wiki)

http://en.wikipedia.org/wiki/Choice-supportive_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Congruence_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Contrast_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9formation_professionnelle
http://en.wikipedia.org/wiki/Denomination_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
http://en.wikipedia.org/wiki/Distinction_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
http://en.wikipedia.org/wiki/Experimenter's_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/Expectation_bias
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases


Cognitive bias
» Hindsight bias, outcome bias.
» Premature closure: de neiging na het stellen van 

een diagnose geen andere mogelijkheden te 
overwegen. Ook wel: “search satisfycing”.

» Confirmation bias: de neiging informatie te 
zoeken of te interpreteren, met het doel je 
diagnose te bevestigen.

“ter bevestiging wordt immunohistochemisch 
onderzoek verricht”

Pat Croskerry, Medical Education 2015; 49:656-657



Cognitive bias
• Semmelweis reflex

– de neiging gegevens die een vaststaand 
paradigma aantasten op voorhand te 
verwerpen.

• Texas sharpshooter fallacy
– het ontwerpen van een hypothese na 

het verzamelen van de data, zodat de 
hypothese niet meer getest wordt.



Twee benaderingen van de pathologie
• De postzegelverzameling

– De pathologie bestaat uit een verzameling 
ziektes: “postzegels”

– Tijdens je opleiding moet je zoveel mogelijk 
van die postzegels tegenkomen

• De flora
– Ziekte entiteiten zijn gebaseerd op allerlei 

pathogenetische factoren
– Je kunt met behulp daarvan een ziekte 

“determineren”

Intuïtief, niet 
analytisch. System I

Analytisch. 
System II

The dual process theory of decision making



System I
• Voordelen: snel, reflexmatig, patroon herkenning, 

kost weinig moeite, vertrouwenwekkend: voor de 
expert

• Nadelen: berust op ervaring; gevoelig voor 
premature closure, confirmation bias en 
overconfidence; wisselend betrouwbaar; weinig 
wetenschappelijk

Croskerry et al. Deciding about fast and
slow decisions. Acad Med 2014;89:285-91

“Spot diagnosis: impressive but unsafe”



System II
• Voordelen: accuraat en betrouwbaar, meestal de 

juiste diagnose; wetenschappelijk; je kunt veel 
vormen van bias vermijden

• Nadelen: traag, kost erg veel moeite; je kunt bias 
vermijden, maar dit is moeilijk (die premature closure 
is zó verleidelijk); iets voor de beginner?

..the tendency to default to a state that consumes 
fewer cognitive resources… (Croskerry)



“…..de intuïtie disciplineren….”

NRC 21 september 2013

Intuitie overboord – leve de analyse

Expert vs. Novice:

De expert zal veel intuïtief werken…
gevolgd door een snelle analyse

Norman G. Non-analytical models of clinical reasoning: 
the role of experience.  Acad Med 2007;41:1140-45



Er zijn ook vormen van bias die te maken 
hebben met je karakter, functioneren en je 

eigendunk etc.

• het eureka syndroom
• overmatig zelfvertrouwen



Hypothetische casus

• Patient met een moeilijk probleem, vaag, 
maar lijkt wel serieus

• Uitgebreid onderzoek
• Analyseren en redeneren (duurt wat langer)
• Je hebt het! (Denk je) 

– Iets ongewoons!
– iets leuks!

Wat voel je dan?



Wat voel je dan?

• Blijdschap: dit is weer achter de rug, van 
m’n bureau af: ik kan weer verder.

• Triomf en trots: dat heb ik toch maar goed 
gedaan

– Een prettig gevoel
– De behoefte om het te delen met iemand

• Ga je die gevoelens najagen?



De “kampioensbias”
• Je hebt een moeilijke diagnose gesteld
• Je bent goed, je voelt je ook goed
• Je gaat het omstandig vertellen aan je 

collega’s; leermoment voor de AIOS

• Van de lijst van differentiaal diagnoses jaag je 
het liefst de meest bijzondere na



Zelfvertrouwen in de diagnostiek

• Zelfvertrouwen is gerelateerd aan 
professionalisme: je werkt bijna altijd met 
mensen die minder weten dan jij.

• Te veel? (Overconfidence) 
• Te weinig: leidt tot defensieve geneeskunde

Overconfidence as a Cause of Diagnostic Error in Medicine
Eta S. Berner, EdD,a and Mark L. Graber, MDb
The American Journal of Medicine (2008) Vol 121 (5A), S2–S23



Hoe kun je fouten voorkomen?

kwaliteitsvisitatie, bij-en nascholing, 
double-reading, consultatie, panels, MDO etc.

Interpretive Diagnostic Error Reduction in 
Surgical Pathology and Cytology

Guideline From the College of American Pathologists Pathology and 
Laboratory Quality Center and 

the Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology.  

Nakleh et al. Arch Pathol Lab Med 2016; 140:29-40



Hoe kun je denkfouten voorkomen?

» “denk er nog eens over na”
» ervaring, kennis……
» feedback; leer bewust van je 

fouten (vgl. luchtvaart)
» je moet bewust je bias te lijf 

gaan
» “debiasing” of “metacognition”

Graber et al:  Cognitive interventions to 
reduce diagnostic error: a narrative 
review.
BMJ Quality Saf 2012:21:535-57



Is “debiasing" eigenlijk wel mogelijk?

» de kennis over besliskunde onder artsen is beperkt 
of wordt niet aanvaard

» de kracht van cognitive bias wordt onderschat
» je moet bewust (“forcing”) een onbewust 

werkende bias bijsturen
» Kahneman is hier pessimistisch over.

Pat Croskerry:  Our better angels and black boxes.
Emerg Med J 2016; 33(4):242-4

Croskerry et al: Cognitive debiasing 1: origins of bias and theory of debiasing.
BMJ Qual Saf 2013;22:58-64
Croskerry et al: Cognitive debiasing 2: impediments to and strategies for change.
BMJ Qual Saf 2013;22:65-72



Debiasing
» maak er een systeem van
» focus op de waarneming die het meest afwijkt van 

je diagnose
» “consider the opposite”
» denk: “wat is het niet?”
» ken de valkuilen
» maak vuistregels voor jezelf:

» “het kan altijd een melanoom zijn”
» “is het een lymfoom?” N.b.: let op de “tweede 

bias”



J Gen Intern Med 26(2):197–203, 2010

Negeer nooit je onderbuiksgevoel………



Voor al deze punten geldt dat je bewust en 
actief reflecteert op het diagnostisch proces.

• Kies daar een moment voor
• Maak er een gewoonte (of systeem) 

van
• Durf te twijfelen (aan jezelf, aan 

anderen, aan “deskundigen”)
• Neem er de tijd voor……..



Voer de druk maar op:
De fouten krijgt U er gratis bij

Horeca est…..
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