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Thuisstudie casuïstiek
Op 15 juni 2016 vond de studiedag casuïstiek plaats. Er was een geringe opkomst maar een geanimeerde
discussie. Alle deelnemers hartelijk dank voor hun bijdrage. Naar aanleiding hiervan is besloten om het materiaal
van de studiedag beschikbaar te stellen aan de leden in de vorm van thuisstudie.
De bedoeling van de thuisstudie is om de achtergrond te verhelderen waarom het schrijven van een driejaarlijkse
casus zo belangrijk wordt geacht. Het is heel veel werk, en waar is dit nu goed voor??
Procedure: stuur een e-mail naar het Centrum en vraag om de informatie over casuïstiek. Het materiaal wordt je
toegezonden en je naam wordt genoteerd op de lijst van studiedag deelnemers. Als je daarna de vragen
beantwoord en ze persoonlijk terugstuurt, wordt je naam genoteerd als aanwezig als deelnemer. Volgend jaar
worden deze gegevens gebuikt bij het vaststellen van de punten en worden 2 punten bijgeteld.
Wanneer de deelnemers dit materiaal hebben doorgenomen en bestudeerd, bijvoorbeeld in een intervisie groep,
en vervolgens persoonlijk een aantal vragen schriftelijk beantwoorden en naar het Centrum opsturen, dan is de
AOS bereid hier ook 2 punten voor te geven, evenveel als deelname zou opleveren. Op die manier kunnen de
leden niet alleen kennis maken met het materiaal, maar ook punten verzamelen voor de herregistratie.
Inhoud:
In het korte artikel van prof.dr.J.P.Vandenbroucke, epidemioloog aan het Leids Univiversitair Medisch Centrum,
Niveaus van bewijskracht schieten tekort, in het NTvG, 2006, breekt hij een lans voor de herziening van de
gangbare niveaus van bewijskracht. In plaats van de review van randomised clinical trials bovenaan en de
casuïstiek onderaan te zetten, zou casuïstiek bovenaan moeten staan, omdat uit deze bron en uit ander
observationeel onderzoek de voornaamste informatie komt voor de praktijk van de gezondheidszorg: innovatie
en nieuwe mogelijkheden, bijwerkingen van geneesmiddelen.
Deze visie geeft stof tot nadenken en wordt onderschreven door de korte bespreking door Jan van Dixhoorn van
de autobiografie van Oliver Sacks, die bekend is geworden vanwege zijn uitvoerige en gedetailleerde casuïstiek.
Daarna volgden vier samenvattingen van recent ingediende casussen, met elk een opmerkelijk gegeven. Zij
komen binnenkort ook op het besloten gedeelte van de VDV site.
Daarna is er de tekst ‘overwegingen casuïstiek’ van het Centrum en de docenten, die binnenkort ook op de VDV
en AOS verschijnt. En tenslotte is er een casus ‘functionele benauwdheid’, die vanuit de psychosomatische
oefentherapie een behandeling beschrijft. De vraag is hoe dit verschilt van onze manier van casuïstiek
beschrijven.
We hebben het plan de studiedag nog een keer te houden, om met elkaar o.l.v. Jan van Dixhoorn, te kunnen
discussiëren, mogelijk met andere casuïstiek. Je kunt ook bij aanmelding zelf een casus inbrengen. Als je
daarvoor voelt, meldt dat dan aan het Centrum, dan zetten we je op de lijst. Bij voldoende aanmeldingen plannen
we een dag. Kosten deelname, inclusief lunch, is €150,-.

