
 

HOE tEmmEn spEcialistEn 
OudErEngEnEEskundE HEt 
EvidEncE bEEst? 

tweedaagse cursus

vrijdag 1 november 2019, 2e dag volgt nog



acHtErgrOnd
Een critically appraised topic oftewel een CAT is een systematische samenvatting 
van de resultaten van een klein aantal studies over een onderwerp uit de dagelijkse 
praktijk. Het doel van een CAT is evidence uit de literatuur in de dagelijkse praktijk 
te integreren. Het is een brug tussen de onderzoeksresultaten en de dagelijkse 
praktijk. 
Met de komst van het nieuwe opleidingscurriculum voor aios ouderengeneeskunde 
(PMO2) is het CAT lesprogramma verder ontwikkeld en zien we de kwaliteit van 
de CAT’s van AIOS toenemen. We krijgen regelmatig vragen van opleiders om 
scholing over dit onderwerp. 
Als wetenschapsdocenten van GERION hebben we dit opgepakt en een tweedaagse 
nascholing ontwikkeld. 

dOEl
Het bevorderen van evidence based werken door het leren maken en beoordelen 
van een CAT.  

dOElgrOEp
Kaderartsen opleiden, opleiders en kaderartsen GRZ, psychogeriatrie, palliatieve 
zorg en ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

OpzEt van dE cursus
De cursus bestaat uit 2 dagen. Het is een interactieve cursus, waarbij de 
bijeenkomsten het karakter van een workshop hebben. Tijdens interactieve sessies 
trainen we u in het maken en het beoordelen van een CAT. U krijgt handvatten 
om alle stappen van de CAT goed te doorlopen. Daarbij zullen we de nadruk 
leggen op het zoeken van literatuur, het op waarde kunnen schatten van een 
wetenschappelijk artikel en hoe de vertaalslag te maken naar de praktijk. Van de 
cursisten wordt verwacht dat zij voor de tweede bijeenkomst een eigen CAT gaan 
maken. 

Bij annulering op of tot tien werkdagen voor aanvang worden administratiekosten  
à € 50,00 in rekening gebracht. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.
De algemene voorwaarden van GERION zijn van toepassing (zie www.gerion.nl)
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OndErwErpEn
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
- Het formuleren van een klinische vraagstelling n.a.v. een concreet klinisch 
  probleem
- Structureren van de klinische vraag als basis voor de zoekstrategie (PICO)
- Het systematisch zoeken van literatuur
- Het kritisch lezen en beoordelen van wetenschappelijke artikelen
- Het vertalen van conclusies uit onderzoek naar de praktijk
- Veel voorkomende valkuilen bij het maken van een CAT

litEratuur
Scholten, Offringa, Assendelft (red). Inleiding in evidence-based medicine. 
Vijfde druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2018.

cursusbEgElEiding
Dr. Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde, onderzoeker bij UNO-VUMC en 
wetenschapsdocent bij GERION.
Dr. Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts geriatrische 
revalidatie.
Dr. Hans van der Wouden, epidemioloog, onderzoeker en docent bij de afdeling 
Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde.

data en tijd:   vrijdag 1 november 2019 van 9.30–16.30 uur, 2e dag volgt
plaats:  GERION, OZW gebouw, De Boelelaan 1109, Amsterdam
deelnemers: maximaal 16                           
kosten:  € 450,- (inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch)
Voor kaderartsen opleiden en voor specialisten ouderengeneeskunde die nog met 
een kaderopleiding bezig zijn geldt een gereduceerd tarief van € 225,-
accreditatie: wordt aangevraagd voor 12 punten

Online inschrijven via www.gerion.nl


