
Eerste groepsopdracht: geschiedenisopdracht 
 

Je bent ingedeeld in 1 van de thema’s. Binnen dit thema ga je later dit jaar met een groepje 
werken aan een systematisch review.  

In deze geschiedenisopdracht verdiep je je, met je groepje) in de geschiedenis van een 
zelfgekozen techniek die relevant is binnen je thema. Dat mag, maar hoeft niet, het 
onderwerp te zijn van je systematische review later dit jaar. Denk aan technieken zoals 
‘transcraniele hersenstimulatie na een beroerte’ (bij het thema Revalidatie) of ‘robot 
assisted chirurgie voor prostatectomie’ (bij het thema Digitale Operatie Ondersteuning).  

Opdracht: 

• Schrijf een korte inleiding (maximaal 500 woorden) waarin je uitlegt wat deze 
techniek is en waar deze voor wordt toegepast. Gebruik hiervoor minimaal 5 
referenties die via PubMed en/of Scopus te vinden zijn. 

• Maak een stamboom waarbij aangegeven wordt hoe de techniek afstamt van een 
aantal andere eerder ontwikkelde technieken. Geef waar relevant jaartallen aan.  

• Probeer van een of meer van die eerder ontwikkelde technieken te formuleren 
op/voor welk probleem die een antwoord/oplossing boden of moesten bieden. Dit 
kan namelijk houvast en richting geven voor je ‘historische zoektocht’ (zie de 
volgende twee punten) 

• Beschrijf welke medische en klinische doorbraken nodig zijn geweest om de nieuwe 
techniek te kunnen ontwikkelen (bijv. snelle computers, ontdekking DNA-structuur). 
Stel je daarbij ook vragen als: Waren er ook andere oplossingen mogelijk geweest en 
waarom zijn die dan niet gekozen? Is er op enig moment sprake van een 
paradigmashift? Beschrijf dit ook in maximaal 500 woorden.  

• Zoek 2 publicaties van ofwel vóór 1960 (als je bij het thema interventiecardiologie of 
revalidatie bent ingedeeld) ofwel vóór 1990 (als je bij moleculaire geneeskunde of 
digitale operatie ondersteuning bent ingedeeld) die een relatie hebben met de 
techniek of de geschiedenis ervan. Geef aan wat daarin beschreven is, en wat de 
relatie is met de huidige techniek. Het is belangrijk dat je de publicaties ook 
daadwerkelijk bestudeerd hebt (en er niet slechts een referentie naar hebt gevonden 
op internet). Geef daarom ook aan waar je de publicatie gevonden en hoe je deze 
bestudeerd hebt.  

• Lever het hele document via BlackBoard in in MS Word formaat, waarbij de 
referenties in Vancouver-style staan. Gebruik van EndNote of RefWorks is daarbij 
verplicht. Bestudeer daarvoor zowel de ZO refereren en de ZO Instructies voor 
gebruik van EndNote of RefWorks. Bij incorrect refereren zal het document niet 
beoordeeld worden!  


	Eerste groepsopdracht: geschiedenisopdracht

