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• Start vanaf juli 2020 
• Tijdens grote visite en ochtendoverdracht zal aandacht worden besteed aan eventuele CAL 

onderwerpen. Deze zullen worden meegenomen in een trial en favorietenlijst genaamd ‘ CAL 
Interne Geneeskunde’ in hix  met een korte beschrijving van de vraagstelling. 

• AIOS (+/- 8 AIOS) die per 2 maanden zijn ingedeeld voor een CAL (jan-feb, mrt-apr, mei-jun, jul-
aug, sept-okt, nov-dec) zullen een afspraak krijgen met de medische bibliotheek ter 
voorbereiding van literatuur search voor de CAL. 

• Mildred zal een aantal data van de medische bibliotheek krijgen. De datum waarop meeste AIOS 
kunnen zal er een elektronische workshop worden gehouden over literatuur search voor een 
CAL. 

• Tevoren is het raadzaam het onderwerp reeds te hebben (eventueel uit trial en favorietenlijst, 
dan graag verwijderen daaruit) en besproken te hebben met supervisor met affiniteit voor het 
onderwerp. Deze supervisor zal ook KPB verzorgen.  

• De medische bibliotheek kun je na de sessie ook contacteren voor vragen specifiek voor jouw 
search (info.mb@erasmusmc.nl).  

• Na de 2 maandelijkse periode zullen de AIOS onderling een afspraak maken om te evalueren 
wat de klinische consequenties zouden kunnen zijn van de bevindingen van hun CAL. 

• De klinische consequenties zouden kunnen zijn: aanpassen van bestaand protocol, nieuw KMS 
protocol, onderzoek binnen EMC, systematisch literatuur onderzoek etc. Het is aan de AIOS om 
te besluiten om deze klinische consequenties verder uit te werken of niet. NB: eventueel kan er 
met supervisor worden overlegd of een andere geïnteresseerde dit zou kunnen/willen oppakken 
(e.g. medisch student, PhD kandidaat).  

 

De presentatie zelf mag maximaal 7 minuten duren en dient ten minste aan het volgende te voldoen.  

1. Helder geformuleerde vraagstelling (eventueel PICO stijl – 
https://www.york.ac.uk/media/crd/Systematic_Reviews.pdf pagina’s 6-9) 

2. De literature search (PubMed, evt EMBASE) 
3. Aantal gevonden relevante artikelen (eventueel een flow-chart – zie hieronder) 
4. Bespreking van de literatuur - uitkomst 
5. Advies/mogelijke klinische consequenties 

 

Bij vragen of suggesties t.a.v. opzet en logistiek: l.chaker@erasmusmc.nl of 
a.zandbergen@erasmusmc.nl.  
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Flowchart CAL voorbeeld:  

 

 

 

 

Abstract artikelen 
beoordeeld 

(n = 11) 

Records geëxcludeerd op basis van abstract  
(n = 4)  

 

 

  

 

 

Studies in CAL 
(n = 7) 

Records na search (n = 126) 

Records geëxcludeerd op basis van titel  
(n = 115) 


