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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 Wad’n Workshop: Mammacarcinoom komt met rasse schreden nader. Om de 
interactie met de cursisten te optimaliseren vragen wij de deelnemers 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 
 
 
Aangezien de mede-cursisten vanuit diverse disciplines ook onderdeel 
uitmaken van het MDO-mammaca, is het de insteek de casuïstiek daarop in te 
richten. Zo wordt een optimaal leermoment voor eenieder bereikt. 
 
 
Grofweg zijn er drie soorten ‘casus’ te onderscheiden:  
 

• probleemcasus  waarbij u de mening verzoekt van de collegae  
(hoe zij nu een dergelijk probleem zouden oplossen).  

• bijzondere ervaringen met patiënten die u nuttig acht om te communiceren  
• klassieke casus die zich bij uitstek leent voor onderwijs. 

 
 
Tevens dient de inhoud van uw casus één van onderstaande onderwerpen te 
omvatten: 
 

• Stagering neoadjuvant 
• Radiotherapie 
• Okselsparende behandeling 
• Triple negatief mammacarcinoom 
• (neo)adjuvante chemotherapie 
• (neo)adjuvante  endocriene therapie 
• Oligo metastasen 
• HER2 positief mammacarcinoom 
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De richtlijnen voor het aanleveren van de casus zijn als volgt: 
 

• Casus in PowerPoint format aanleveren (inclusief pathologie afbeeldingen) 
De PowerPoint format kunt u downloaden op de website. 

• Aanleveren via de website www.mammacaworkshop.nl/casuistiek 
• Deadline: voor 1 februari 2020 (23:59 CET) verlengd tot 1 maart 2020 
• Maximaal 10 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. 
 
Namens het organiserend comité, 
 
Voorzitters: 
Dr. Marloes van Dongen  mg.v.dongen@nki.nl 
Dr. Carolien Smorenburg c.smorenburg@nki.nl 
Dr. Marie-Jeanne Vrancken Peeters m.vrancken@nki.nl 


