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Critically Appraised Topic (CAT) 
 
Na de stage in semester 4.2 verzorg je een CAT voor medische professionals (mede-studenten, 
docenten en evt stage begeleiders). Deze presentatie zal binnenschools plaatsvinden in week 25 of 
26. De CAT is de toets van kwalificerende eindtaak 11 in de leerlijn wetenschap. Een CAT is een 
(gestandaardiseerde) samenvatting van het best beschikbare wetenschappelijk bewijs, als antwoord 
op een klinische vraag. De voorbereiding (werkcollege) op deze eindtaak is behandeld in semester 
2.1. Op Blackboard [map toevoegen] staat een samenvatting van dit werkcollege en uitleg bij het 
maken van een CAT. Bestudeer deze voordat je met de opdracht begint. Door het geven, presenteren 
en bediscussiëren van een CAT werk je aan het evidence based verbeteren van de zorg. 
  
 
Opdracht 
 
Kies een klinisch probleem dat jij geschikt acht voor kritische beschouwing. Dit kan voortkomen uit 
patiëntencontact, discussies tijdens de overdracht of elders. De stageplek of de kliniek waarmee 
samengewerkt wordt, kunnen ook een suggestie doen. Het onderwerp kan van elke plek en elk 
moment binnen de perinatale zorg afkomstig zijn. Het onderwerp moet goedgekeurd worden door 
de stageplek en er moet (voldoende) literatuur over dit onderwerp beschikbaar zijn. 
Onderwerpen waar al een algemeen geaccepteerde richtlijn of recente meta-analyse over bestaat zijn 
niet zo geschikt.  
 
 
Werkwijze 
 
Bij het uitwerken van de CAT volg je een gestructureerde werkwijze: 

 Vaststellen probleem (klinisch, kennis-lacune etc.) 

 Onderzoeksvraag formuleren (alleen voorgrond of beleidsvragen lenen zich voor een CAT) 

 Systematisch zoeken naar literatuur 

 Kritisch beoordelen van de methodologische kwaliteit en toepasbaarheid van de 
geselecteerde literatuur 

 Conclusie en aanbevelingen formuleren op grond van evidence en toepasbaarheid in praktijk.  
 
Het geheel vat je samen in 3 A4 (1500 woorden) en daarna presenteer je de resultaten (bijvoorbeeld 
PowerPoint of Prezi).  
 
 
Begeleiding 
 
Deze eindtaak is in principe onbegeleid. Op verzoek kun je je begeleider maximaal één uur 
consulteren. Een overzicht van begeleiders en studenten wordt op BB geplaatst. 
 
  



Inhoud 
 
Een belangrijk onderdeel van de CAT is de gestructureerde literatuurzoektocht, zodat  daadwerkelijk 
het beste bewijs besproken  wordt. Zoek hiervoor behalve in Medline (PubMed) ook in andere 
databases zoals the Cochrane Library, Embase, Cinahl en Psychinfo. Sla je zoekstrategie op, want 
deze moet gepresenteerd en beoordeeld worden. De CAT moet mondeling helder en beknopt 
gepresenteerd worden aan medische professionals (maximaal 15 minuten, exclusief discussie). In de 
presentatie geef je de aanleiding en vraagstelling van de CAT weer, alsmede de zoekstrategie, de 
resultaten en de discussiepunten. Zorg voor een presentatie die zowel inhoudelijk als qua vorm 
aantrekkelijk en begrijpelijk is voor je publiek. Na de presentatie  volgt  de discussie met de 
toehoorders en het formuleren van aanbevelingen die uit deze discussie voortkomen. De 
beoordelingscriteria en voorwaarden voor een voldoende beoordeling zijn als bijlage bij deze opdracht 
toegevoegd. 
 
Je presenteert de CAT in week 25 of 26 (na de stage) aan je studiegenoten, docenten en 
stagebegeleiders. Hiervoor wordt een dag(deel) ingeroosterd. Je bent dat dagdeel ook aanwezig bij 
de presentatie van de andere studenten. De uitwerking van de CAT met de zoekstrategie lever je –via 
Scorion- in bij je begeleider in week 23. Zie voor de exacte datum het toetsrooster. 
 
 
 
Beoordeling 
 
De beoordeling van deze opdracht (presentatie en uitwerking) vindt plaats door twee docenten, 
waarvan er tenminste één een afgeronde (WO) master heeft en tenminste één verloskundige is .  
 
Het beoordelingsformulier is als bijlage opgenomen en beschikbaar in Scorion. 
 
 
 
Herkansing 
 
Indien de opdracht onvoldoende wordt beoordeeld kun je deze herkansen na twee weken. Maak 
hiervoor een afspraak met je begeleider over het inlever- en presentatiemoment (een onvoldoende 
herkansing betekent dat je niet in juli kunt afstuderen). 
 


