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Notulen ICT overleg 29 oktober 2002
Aanwezig: E.M. Schoonderwaldt, R. Sijsterman, J. Donnison, S. Eggermont, P.M.
Bloemendaal (notulen), M. Marosvolgyi (tot 14:00u)
Afwezig: P. Posthumus, D. Borensztajn
Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Evaluatie casussen (9, 11,12,13,15,16,17,18,19,20)
Fotosessies
WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt)

1.
Opening
JD opent de vergadering.
Notulen vorige vergadering. Casus 3 is teruggekregen vanaf Utrecht. AMC stuurt alle
casussen die klaar zijn op naar Utrecht. Utrecht loopt achter. EMS houdt de vinger
aan de pols.
Actiepunten. Roosteren lukt automatisch. Algoritme moet nog iets worden aangepast.
EMS heeft nog geen actie (kunnen) ondernemen betreffende automatisering coassistenten lijst. Eind- en tussenrapportage moeten van SURF ongeveer in maart
2003 afgerond zijn. De financiële rapportage kan eventueel later volgen inclusief het
accountantsrapport. Casus 21 loopt nog.
2.

Evaluatie casussen

Casus 9, Knallende koppijn
Enkele studenten worden wat laat ‘wakker’ bij spelen van deze casussen wat betreft
het onstaan van een meningitis. SE maakt nog wat aanwijzingen in de casus zodat
studenten eerder op pad geholpen worden.
Casus 11, Bloody Mary
Plaatjes ontbreken nog. Het moet een cachectisch persoon zijn. Volgens SE is dit
geregeld. Bloedalcohol moet in het menu van laboratorium. Bij intoxicaties iets meer
aanwijzingen geven. Oesophagoscopie toevoegen en met een rule veranderen in
een endoscopie. Commentaar diazepam toevoegen. Ontslag staat niet in voorstel
therapie. Algemene indruk aan einde van casus moet bijgesteld worden.
Casus 12, Poepeldepee, Sophie heeft diarree
‘Stuur patient naar polikliniek’ in menu moet veranderd worden in ‘Haal patient weer
naar de polikliniek’.
Plaatjes ontbreken nog. EMS maakt foto’s 5 jarig kind naar aanleiding van een lijstje
van RS. Hoe lang moeten we effect afwachten van ORS. Zou hier wat meer
informatie bij gegeven kunnen worden? Overdrachtsmomenten moeten duidelijk in de
casus getoond worden. Faeceskweek moet in de casus worden opgenomen.
Inspectie huid: Hydratie toestand verbeterd, moet verbetert zijn, of is verbeterd.
Controle is erg verstopt, misschien een knop in de interface van maken.
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Casus 13, Knobbeltje in de borst
Taakverdeling in de casus tussen studenten is moeilijk. Oplossing zou kunnen zijn
om beide studenten op de mammapoli te laten spelen i.p.v huisarts en mammapoli.
Casus loopt vaak over de 5 dagen heen.
Casus 15, Een verstopte afvoer
Plaatjes is weggevallen. Synoniem buisje voor catheter. Looptr moet ergens uit.
Inspectie buik zie ik geen drain. Inspectie rug idem. Foto knikje in nefrodrain.
Casus 16, Schoolziek
Plaatjes komen nog. Helpbuttons zijn in de interface niet duidelijk herkenbaar. Foto
thorax moet nog in de casus worden opgenomen. Commentaar bij help items
invoeren. Beschijving lymfklieren moet duidelijker.
Patient staat op de wachtlijst consult patholoog, is wat gekunsteld. Plaatje bij uitslag
patholoog. Reed Sternbergcellen, hoe zien die eruit? Commentaar verwijzing
hematoloog. Pt kan niet meer worden opgenomen. Kan nog wel met de interface. Er
klopt iets helemaal niet.
Casus is nog niet gereed.
Casus 17, Ingestort bij het ontbijt
Er is weinig aan de patient te doen na stellen van diagnose. Dit is medisch
inhoudelijk correct. Commentaar cardioversie aanpassen.
Commentaar antistolling toevoegen. Discussie neuroloog/internist is hier van belang.
Plaatjes ontbreken nog.
Casus 18,
Wordt eerst bekeken in Leiden
Casus 19, Ademnood
Plaatjes ontbreken nog. RS heeft deze casus nog niet gezien. Hij wil hem graag
opgestuurd hebben. EMS maakt een SOLO wachtkamer voor RS. SE neemt contact
op met verloskunde voor plaatjes. Niet alle manieren om mastitis op te heffen
(afkolven of laten zogen) werken. EMS kijkt dit na. Antibiotica zijn niet nodig. Pt moet
eerder gaan klagen over de longembolie anders wordt deze gemist. Pt moet klagen
dat zij hoest. Soeple buik bij palpatie aanpassen. Casus duurt te lang (meer dan 5
dagen).
Casus 20, Knallende hoofdpijn
Wordt eerst bekeken in Leiden
3.
Fotosessie
Oude mevrouw voor casus 17 is gevonden. JD vraagt of LUMC ook voor een
fotograaf kan zorgen voor een casus van het AMC. PMB wil dat wel, maar dan moet
JD met een lijstje komen van te maken foto’s. Graag dit vooraf overleggen met SE.
Datum: 7 november 15:00u.
4.
WVTTK
Afspraak Joris Broeren. Datum 11 december in de avond. JD regelt uitnodigingen en
tijdstip en restaurant.
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