Handreiking 1. 'Aanpak' voor mediprudentie proces
Oriëntatie
stap 1. Verhelder de 'casus' of 'probleem situatie' met de 'casuïstiek' groep.
Zijn er voldoende (en anonieme) gegevens aanwezig voor een duidelijk beeld?
stap 2. Analyseer de casus die is ingebracht op verschillende relevante
aspecten:
Met welke kennisaspecten (sociaal)medisch, juridisch, statistisch, epidemiologisch kan
het handelen of het advies meer onderbouwd worden?
Welk handelingsdilemma (ethische vraag) speelt?
Plan van aanpak
stap 3. Kies één aspect ter reflectie en stel daarbij één concrete vraag (eventueel vragen in
elkaars verlengde).
stap 4. Stel vast hoe je de reflectie op je vraag op een hoger plan wilt brengen. Daarbij blijkt
dat niet iedere methode voor iedere vraag geschikt is.
Hieronder volgen voorbeelden.
(sociaal) medische kennis en statistisch epidemiologisch vragen: EBM
juridische kennis vragen: kijk eens op 'rechtspraak .nl' en 'Bijblijven'
dilemma''s: methode moreel beraad
weging argumenten: methode intervisie en krachtenanalyse
Stel vast of je dat zelf kunt en wilt doen of wiens hulp je zou willen inroepen. In dat geval kun je
aan de MENU een suggesties doen.
Uitvoering
stap 5. Verzamel informatie en pas de geëigende methode toe.
stap 6. Beschouw de casus / gevalsbehandeling / kwestie in het licht van de gevonden kennis
en trek conclusies op basis van argumenten. Doe eventueel aanbevelingen voor toekomstig
handelen.
Tips voor het schrijven van commentaar' kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief (juni).
Evaluatie
stap 7. Reflecteer op de sterkte en zwakte, reikwijdte van je conclusies en proces

Handreiking 2. Vraag feedback en /of commentaar aan MENU
De MENU nodigt u uit om een casus voor te leggen om te sparren over de vraagstelling en
deze aan te scherpen. U ontvangt feedback.
Ook kunt u de MENU vragen een casus voor te leggen aan een expert of commentator. Zo
'werkt' een ander ook voor u!

TIP: Zoekstrategie in de bijlage. Als u literatuur hebt opgezocht: voeg dan uw zoekstrategie
en de eventuele stukken toe als Bijlage. Meld in uw commentaar alleen de gegevens waar u
gebruik van maakt in uw bespreking en bij uw afweging.

TIP: Literatuurverwijzing. Maak gebruik van de 'Vancouver 'methode. Zie ook:
http://wetenschap.infonu.nl/diversen/25471-een-wetenschappelijkartikel-schrijven-richtlijnenen-tips.html

