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Bijlage 5: Beoordelingsformulier Casuïstiek-examen 
 

Stichting Nederlands Academisch College voor Osteopathie & 
Mesologie (NACOM) 
 
Naam: ________________________________________________________ 
 
Datum: ________________________________________________________ 
 
Examen commissie: ______________________________________________ 
 
 

Beoordeling onderdelen kliniek (Co-docenten) 
 
   Opmerkingen:      Oordeel 
 
 
Anamnese:  ________________________________________ 
 
   _________________________________________   ______ 10 
 
Onderzoek:  _________________________________________ 
 
   __________________________________________   _____ 15 
 
Behandeling: __________________________________________ 
 
   ___________________________________________   ____ 10 
 

 

Beoordeling Examen (Jury) 
 
   Opmerkingen:      Oordeel 
 
Medisch handelen:  ____________________________________________ _____ 15 
 
Osteopathisch handelen:  ______________________________________ _____ 20 
 
Communicatie: ____________________________________________ _____ 05 
 
Samenwerking:________________________________________   _____ 05 
 
Organisatie: _____________________________________________ _____ 05 
 
Gezondheidsbevorderaar: ______________________________________ _____ 05 
 
Professionaliteit: ____________________________________________ _____ 10 
 
 
 
UITSLAG: ________________________________________________                     100 
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9.3. CanMeds rollen binnen de beoordelingscriteria 
 
Medisch Handelen  

• Medische kennis ➔ diagnostiek, differentiaal diagnostiek, klinisch redeneren, interpreteren, 
probleem oplossen → bepalen welke vervolg onderzoeken noodzakelijk moeten zijn indien 
medisch handelen van belang is ➔ uitsluiting 

 
Osteopatisch  / Mesologisch handelen 

• Osteopathische / Mesologische kennis → diagnostiek, disfunctie mechanisme,  
o osteopathisch onderzoek vanuit pariëtaal, visceraal of craniaal aspect, interpretatie 

van de onderzoeksgegevens  
o Mesologisch onderzoek vanuit pols/tong, fysische diagnostiek, EFD => ROM 

• planning van een behandeling 

• verwachting van de behandeling,  

• toepassing van een behandeling 
 
Communicatie 

• Beheersing van de Nederlandse taal, Presentatievaardigheden, luisteren, adviezen geven, 
“to the point” , volledigheid nastreven 

 
Samenwerking (indien van toepassing) 

• Is er oog voor andere disciplines, hoe draagt de kandidaat informatie over 
 
 
Organisatie  

• Prioriteiten stellen en tijdsmanagement, afspraken maken en nakomen, structureren en 
plannen 

 
Gezondheidsbevorderaar 

• Patiëntveiligheid nastreven, verantwoord gebruik van autoriteit en invloed, oog voor 
preventie 

 
Professionaliteit 

• Ethisch verantwoord handelen, verantwoordelijkheidsgevoel, gedragsregels, omgaan met 
eigen emoties en moeilijke situaties 

 
 

Casuïstiekexamen 
Beoordeling patiënt in de kliniek (anamnese, onderzoek, behandeling) → weging 35%  (3 kansen) 

Eis: dit onderdeel zelf moet voldoende zijn, dus > 20 punten 
Beoordeling externe jury naar aanleiding van CanMeds → weging 65%   (3 kansen) 

Eis: dit onderdeel zelf moet voldoende zijn, dus > 35 punten 
 

 

 

 


