Project CAT-presentaties binnen de neurochirurgie.
SAMENVATTING
1) CAT-presentaties zijn binnen de opleiding verplicht. Door hier een structuur met een jaarschema aan te
verbinden worden deze presentaties binnen de opleiding gewaarborgd. De wetenschappelijke achtergrond
dient uiteindelijk als belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van de dagelijkse praktijk volgens
evidence based medicine.

2) De nieuwe structuur past vooral binnen de competenties van wetenschap (de CAT zelf) als ook de

communicatieve vaardigheden (de presentatie). Doordat hier een casus en een begeleider aan verbonden zijn
is er ook sprake van samenwerking.

3) Door deze structuur zijn de opleidingsvereisten aan de CAT voor de AIOS gewaarborgd. Daarnaast biedt
de structuur een methode om de kwaliteit van de klinische praktijk op de afdeling te verhogen.

Vakgroep:

Neurochirurgie

Probleemstelling:

Binnen het opleidingsplan neurochirurgie dienen de AIOS 1-2 maal per
jaar een CAT te maken. De ene AIOS presenteert deze op de wekelijks stafoverdrachtsbespreking, de ander maakt het alleen op papier. Hier is vanuit
het opleidingsplan geen voorschrift voor.
De wetenschappelijke basis binnen de neurochirurgie is vaak beperkt
doordat het om een klein vakgebied gaat met een kleine populatie.

Doel van het
initiatief:

Meer wetenschappelijke achtergrond toevoegen aan het dagelijks medisch
handelen en/of aan chirurgische interventies (indicaties, techniek,
perioperatief beleid) door middel van specifieke CAT presentaties.
Alle AIOS hun CAT laten presenteren tijdens de wekelijkse stafoverdrachtsbespreking. Dit komt neer op maandelijks 1 CAT bespreking.
Voor de AIOS dus 1-2 CATs per jaar.

Plan van aanpak
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Binnen de assistenten is overlegd hoe dit probleem op een simpele manier
opgevangen kan worden.
Er is besloten om het volgende te doen:
- Maandelijks is in willekeurige volgorde 1 arts-assistent
verantwoordelijk voor de voorbereiding van de CAT
- De arts-assistent zoekt zelf een supervisor die nauw verwant is met
het doel van de CAT.
- Een CAT-presentatie omvat: een korte casusbeschrijving,
probleemstelling, literatuur zoekmethode, literatuurbeoordeling,
toepasbaarheid op de casus/lokale praktijk en take home message.
- Op het informatiebord van de neurochirurgie overdrachtsruimte hangt
het schema op wie aan de beurt is de CAT voor te bereiden.
- Het schema wordt bijgehouden door 1 hiervoor verantwoordelijke
arts-assistent. In deze is dat drs. F. Gubler.
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Beoogde resultaten

Wat levert het project op?
1. Duidelijkheid t.a.v. de planning van een CAT-voorbereiding.
2. Bredere verspreiding van de CAT en zijn resultaat binnen de vakgroep.
3. Meer evidence based medicine binnen het vakgebied neurochirurgie
Wat leert de aios van dit project?
1. Voorbereiden van een CAT (inhoudelijk een casusbespreking,
probleemstelling, literatuur zoeken en beoordelen en conclusie
distilleren).
 Medisch handelen, Kennis en Wetenschap, Organisatie
2. Door het in een presentatievorm te gieten leert de AIOS literatuur en
de beoordeling hiervan om te zetten in een eigen conclusie.
 Kennis en wetenschap, Communicatie, Professionaliteit
Maatschappelijk handelen
Belang resultaten voor instelling /OOR / landelijk
Instelling: meer evidence based medicine binnen de neurochirurgie
OOR: brede ontwikkeling AIOS in alle competenties en met name
binnen Kennis en Wetenschap.
Landelijk: een dergelijke werkwijze kan ook landelijk worden toegepast
om de kwaliteit te vergroten

Behaalde resultaten
Gestructureerd overleg mbv literatuur.
Op vaste tijden ingeroosterd [1x per maand]
Voor de groep gepresenteerd ipv individueel overleg met de supervisor

Borging

De CAT-besprekingen worden doorgestuurd naar alle artsen
neurochirurgie. De arts-assistenten worden beoordeeld volgens het in het
opleidingsplan staande beoordelingsformulier CAT. Het opleidingsplan
vereist 1-2 CAT’s per jaar, deze eis wordt op deze werkwijze ook geborgen.

Evaluatie

Na 3 maanden wordt de haalbaarheid, kwaliteit en efficiëntie beoordeeld.
Indien de structuur bevalt zal dit daarna halfjaarlijks worden beoordeeld.

Rol AIOS?

Allereerst is de voor-het-schema-verantwoordelijke AIOS de spil in deze
oplossing door een jaarschema te maken.
Daarnaast is iedere AIOS 1-2 maal per jaar verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de CAT. Alle AIOS komen aan de beurt.

Begeleiding AIOS?

De AIOS kiest zelf een supervisor. De supervisor is ofwel verwant met het
onderwerp, dan wel nauw betrokken bij de casus. Zodoende is de affiniteit
en betrokkenheid van de supervisor beter gewaarborgd.

X Ik ga akkoord dat deze informatie via de OOR ZON website openbaar gemaakt wordt.
[aankruisen a.u.b. indien akkoord] [mondelinge toezegging]
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