Curriculum factoren bij het vergaren en behoud van kennis.
Oncologische kennis bij medische studenten in vier Nederlandse universiteiten.
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Discussie

focus kan worden gelegd op screening, stadia en

problem-based elementen geen verband te hebben met
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Onderzoeksvraag:
Hoe scoren medische studenten op vragen over kanker
en wat zijn de verschillen in kennis tussen vier
verschillende universiteiten?

universiteit in combinatie met andere specialismen werd
onderwezen. Bij de universiteit waarbij de
voorbereidingsweken voor coschappen afwezig kwam de
meeste achteruitgang in kennis voor. Ook viel bij deze
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