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Richtlijnen voordrachten ochtendrapport
Algemeen
- nooit meer dan 15 dia’s, max. 20 minuten
- uiterlijk klaar om 08.20 uur
- installeer de presentatie zoveel mogelijk voor aanvang ochtendrapport
- de weekvoorzitter hoort de sessie kort na te bespreken
CAL
- probeer een concreet en klinisch relevant probleem te behandelen
- rond af met een antwoord op dat probleem
- houd inleiding en probleemstelling kort
- benoem Level of Evidence (met dia als geheugensteun)

Journal Club
- maak van de Journal Club geen mini-CAL: kies voor 1 artikel
- probeer zelf een artikel te vinden in plaats van de weekcoördinator voor
je te laten kiezen
- realiseer je dat het net zozeer om de vorm (methodologie/statistiek)
als om de inhoud gaat
- loop dus niet om de statistiek heen
- wees kritisch maar bescheiden in je commentaar
- stel bij evaluatie minimaal de volgende vragen:
- zijn alle patiënten goed beschreven?
- zijn de uitkomsten valide?
- zijn de uitkomsten ook relevant?
- zouden de uitkomsten ook voor onze patiënten gelden?

- benoem Grade of Recommendation (met dia als geheugensteun)
- zoek op tijd een vakinhoudelijk deskundige begeleider
- vermeld op de eerste dia de naam van het staflid dat is betrokken
bij de voorbereiding
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