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Beste collega, 
 
Aangezien het een wezenlijk onderdeel is van de deze workshop vragen wij uw kritische aandacht 
voor het aanleveren van een casus.  
 
De cursus Oncologie voor de Longarts komt met rasse schreden nader. Om de interactie met de 
cursisten te optimaliseren vragen wij de deelnemers elk jaar om een casus in te leveren, die door u 
wordt gepresenteerd tijdens de cursus. Vervolgens zullen twee medecursisten de vragen die door 
uw casus worden opgeroepen aan de hand van literatuur en eigen ervaring beantwoorden. Daarna 
kunt u zelf de definitieve afloop of de door u gevolgde gedragslijn vertellen. We proberen zoveel 
mogelijk cursisten de gelegenheid te geven om plenair hun casus te bespreken. 
 
Grofweg zijn er drie soorten ‘casussen’ te onderscheiden: allereerst de probleemcasus waarbij u 
de mening verzoekt van de collegae (hoe zij nu een dergelijk probleem zouden oplossen). Ten 
tweede zijn er bijzondere ervaringen met patiënten, die u nuttig acht om te communiceren en 
ten derde is er de klassieke casus, die zich bij uitstek leent voor onderwijs.  
 
Tevens dient de inhoud van uw casus één van onderstaande onderwerpen te omvatten: 

• Mutatie analyse en gevolgen 
• Pathologie en nieuwe middelen 
• Orgaanbeperking en chemotherapie 
• Interventie/palliatie 
• Chemoradiotherapie 
• Oligometastasen 
• Complicaties en mediastinale tumoren 

 
 
De richtlijnen voor het aanleveren van de casus zijn als volgt: 

• Casus in PowerPoint aanleveren (inclusief pathologie afbeeldingen) 
• Aanleveren via de website www.workshopopdewadden.nl/casuistiek  
• Deadline: 1 februari 2020 (23:59 CET) 
• Maximaal 7 dia’s  
• Vermelden van leerdoel(en) op 1 dia 

 
 
Wij streven ernaar om u voorafgaand aan de cursus te laten weten of uw casus in het 
programma opgenomen wordt. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Prof. dr. Anne-Marie Dingemans Dr. Joop de Langen 
Longarts    Longarts 
ErasmusMC    Antoni van Leeuwenhoek 
 
 


