ONDERWIJS
Hoe ga je als aanstaand medisch professional om met medische nieuwsberichten in de
media? Weet je gelijk wat die nieuwe “doorbraak” nu concreet betekent? En hoe kun je als
(medisch) student wetenschappelijke bronnen vertalen naar relevante informatie voor de
patiënt? Dokter Media biedt een volledig onderwijsprogramma aan dat deelnemers leert
omgaan met medisch nieuws en handvatten geeft voor de vertaalslag richting de patiënt.
Voor wie is het onderwijs bedoeld?
Het onderwijs van Dokter Media is geschikt voor (medische) studenten die een bachelor of master
geneeskunde, medische biologie of andere medisch gerelateerde opleiding volgen. Maar ook
artsen in opleiding tot medisch specialist, zoals huisartsen in opleiding, kunnen deelnemen aan
het onderwijs en het direct in de spreekkamer toepassen. Behalve medisch studenten kunnen ook
zij die een journalistieke of aan media gerelateerde opleiding volgen met als interessegebied
medisch nieuws het onderwijs volgen.

"Zet studenten meteen aan
tot nadenken over wat ze zelf lezen"
- onderwijscoördinator -

Wat houdt het Dokter Media Onderwijs in?
In overleg met de opdrachtgever verzorgt Dokter Media een college, optioneel aangevuld door
een werkgroep met een afsluitende individuele schrijfopdracht.
In het college wordt aan de hand van het ontstaan van Dokter Media de achtergrond van medisch
nieuws besproken. Waarom is het nodig om medisch nieuws goed te kunnen beoordelen? Hoe
benader je een nieuwbericht, hoe beoordeel je (betrouwbare) bronnen en waar moet je op letten
als je dit als professional aan een patiënt of 'leek' wilt uitleggen?
Aan de hand van veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk worden een aantal valkuilen bij
medisch nieuws besproken en worden handvatten gegeven voor het beoordelen van
wetenschappelijke bronnen. Het college sluit waar nodig af met uitleg over de werkgroep en de
individuele schrijfopdracht. In deze werkgroep en schrijfopdracht leren studenten de leerpunten
uit het college actief toe te passen door een eigen beoordeling van een medisch nieuwsbericht.

"Mooie oefening als vertaalslag van wetenschappelijk artikel
naar patiënt en maatschappij"
- docent Leids Universitair Medisch Centrum -

Meer weten over Dokter Media Onderwijs?
Neem voor meer informatie contact op met Dokter Media via het mailadres
redactie@doktermedia.nl of vul het contactformulier in op onze website. Voor een indruk van ons
onderwijsprogramma kun je ook kijken op www.doktermedia.nl/agenda.
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