Casus 02 Fase E
Bij de kwaliteitscontrole dient op verschillende technische- en medische aspecten van de casus
gelet te worden. De controle kan het beste uitgevoerd worden door een basisarts. Voor de
beoordeling van de medisch inhoudelijke correctheid kan bij geval van twijfel overleg gepleegd
worden met een specialist.

Casus
Naam
Kleine potjes hebben soms grote oren
Datum/versie casus
4/12/2
Datum/versie DPS
4/12/2 citrix 4.0.81

Beoordelaar
Naam
Martien Quaak
Functie
ICT adviseur
Beoordelingsdatum
4 december 2002
Eventueel geconsulteerde specialist
geen

Introductietekst in casusbroker
Aandachtspunten bij de beoordeling van de introductietekst:
- (on)duidelijkheid van de rolverdeling
- (on)duidelijkheid van de gevraagde actie van de verschillende studenten
- (on)duidelijkheid van het globale tijdsverloop van de casus
- tekstuele formulering
- missende onderdelen.
Geef uw mening over de introductietekst in casusbroker:
Duidelijke rolverdeling, uitgebreid verhaal en instructie over wat er van de studenten wordt
verwacht.

Interface
Aandachtspunten bij de beoordeling van de interface (alle schermen en knoppen van de
invoerinterface aan de linkerkant en de knoppen rechts bovenin):
- (on)duidelijkheid van de functie van alle knoppen
- overzichtelijkheid van de interface
- werking van alle knoppen
- missende onderdelen
Geef uw mening over de interface:
Overzichtelijk aanbod van mogelijkheden, werking is goed.
Bij plasma a-f is tekst cito afgedekt.

Introductie patiënt in DPS
Aandachtspunten bij de beoordeling van de introductietekst (die bij het opstarten van de casus
automatisch in de status verschijnt):
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- (on)voldoende informatie
- pakkend/saai/(on)duidelijk verhaal
- tekstuele formulering
- missende onderdelen
Geef uw mening over de introductietekst:
Beetje lange zin: Alhoewel…, opdelen in stukjes?
Tekst als geheel is duidelijk

Multimedia materiaal
Aandachtspunten bij de beoordeling van het multimedia materiaal (alle plaatjes, filmpjes en
geluiden in de status, het commentaar en extra webpagina’s)
- kwaliteit materiaal
- (on)voldoende beeldmateriaal
- illustratieve waarde
Geef uw mening over het multimedia materiaal:
Mooie illustratie van beginbeeld in wachtkamer. Keel en oor onderzoek wordt goed in beeld
gebracht, duidelijk beeld afstaand oor, ct scan geeft goed beeld. Behandeling goed in beeld
gebracht.

Commentaar
Aandachtspunten bij de beoordeling van het commentaar (de tekst die in het commentaarscherm
en de help gegenereerd wordt tijdens de casus en na afloop in de nabespreking verschijnt):
- (on)voldoende aanbod
- inhoudelijk (on)nut
- medisch inhoudelijke correctheid
- tekstuele formulering
- missende onderdelen
Geef uw mening over het commentaar:
Duidelijke suggesties, ook tijdens casusverloop verschijnen af en toe spontaan nuttige
opmerkingen.

Help
Aandachtspunten bij de beoordeling van de help (de informatie die via de helpbuttons te bereiken
is en eventueel de automatisch gegenereerde aanwijzingen):
- mogelijkheid tot het zonder voorkennis uitspelen van de casus aan de hand van de help
- ongepast/passend niveau
- (on)veranderlijk bij nieuwe situaties
- missende onderdelen
Geef uw mening over de help:
De hulpinformatie is afgestemd op de situatie en geeft zinnige informatie
De hulp bij diagnose zou misschien kunnen worden opgesplist in verschillende stadia ipv meteen
alles te verklappen.

Anamnese
Aandachtspunten bij de beoordeling van de anamnese (te bereiken via buttons en vrije
opdrachten, zowel de vraag als het antwoord):
- (in)compleetheid aanbod
- (on)veranderlijk in de tijd
- (on)bereikbaarheid vraag
- medisch inhoudelijke (in)correctheid
- tekstuele formulering
Geef uw mening over de anamnese:
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Hoewel het kind ernstig ziek is verschijnt er een foto van een bijna ontkleed kind in een stoel, Je
zou verwachten dat het kind in bed wordt gehouden. Is foto van weging maar die verschijnt ook
bij ananmese.
Jammer dat anamnese bij meeste onderdelen niet actueel blijft in verloop van casus.

Lichamelijk onderzoek
Aandachtspunten bij de beoordeling van het lichamelijk onderzoek (te bereiken via buttons en
vrije opdrachten, zowel de aanvraag als de tekst van de uitkomst):
- (in)compleetheid aanbod
- (on)veranderlijk in de tijd
- (on)bereikbaarheid aanvragen
- medisch inhoudelijke (in)correctheid
- tekstuele formulering
Geef uw mening over het lichamelijk onderzoek:
Bij onderzoek staat ook niet pluis, dit is een interpretatie die de student misschien zelf moet
maken.
Een beetje onwaarschijnlijk dat bij ooronderzoek inspectie retroauriculair niet is inbegrepen, maar
voor casus wel leerzaam.
Een comateus kind heeft geen orientatie in ruimte en tijd en motoriek en sensibiliteit zullen ook
afwijkend zijn.

Metingen en lab
Aandachtspunten bij de beoordeling van het labonderzoek en de metingen (te selecteren via de
buttons en de vrije opdrachten, uitslagen in de status en eventueel in het overzicht):
- (in)compleetheid aanbod
- (on)veranderlijk in de tijd
- (on)bereikbaarheid aanvragen
- medisch inhoudelijke (in)correctheid waarde
- medisch inhoudelijke (in)correctheid van het normaaltraject
Geef uw mening over het labonderzoek en de metingen:
Bij opname wordt meteen een set labonderzoek aangevraagd, moet de student dat niet zelf
doen? Het is wel efficient.
Veranderingen in tijd van temperatuur en pols zijn duidelijk.

Aanvullend onderzoek
Aandachtspunten bij de beoordeling van het aanvullend onderzoek (te selecteren via vrije
opdrachten, uitslagen in de status):
- (in)compleetheid aanbod
- (on)veranderlijk in de tijd
- (on)bereikbaarheid aanvragen
- (on)voldoende alternatieven
- Medisch inhoudelijke (in)correctheid
Geef uw mening over het aanvullend onderzoek:
Bij intypen ct scan wordt er meteen vanuit gegaan dat een scan van het mastoid wordt gemaakt.
Duidelijke beelden van de aandoening op scan.
Uit de kweek blijkt er gevoeligheid voor clamoxyl maar dat geneesmiddel staat niet in de lijst.
Als geheel voldoende aanbod.

Therapie
Aandachtspunten bij de beoordeling van de therapeutische mogelijkheden (te selecteren via vrije
opdrachten, uitslag in de status):
- (in)compleetheid aanbod
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- (on)zichtbaarheid van het effect van een passende therapie
- (on)voldoende alternatieven
- (on)bereikbaarheid van de therapie
- Medisch inhoudelijke (in)correctheid
Geef uw mening over de therapie:
Er zijn verschillende stadia in de therapie die deze casus interessant maken.
Bij voorschrijven van antibiotica verschijnt suggestie om richtlijnen te bekijken dit is informatief.
Na het verrichten van mastoidectomie is de patient meteen genezen, wellicht kan er iets meer
over het genezingsproces worden beschreven. Er is geen verschil in resultaat bij patient als snel
of in comateuze toestand een mastoidectomie wordt verricht (ook zonder medicatie), ook niet bij
beoordeling van student.
Onduidelijk of amoxicilline alleen iv gegeven moet worden

Casusverloop
Aandachtspunten bij het beoordelen van het verloop van de casus:
- (on)duidelijkheid van het verloop van de ziekte
- (on)gepast einde van de casus
- (on)logisch verloop van de casus
- medisch inhoudelijke (in)correctheid van het verloop
- (on)duidelijk aangegeven overdrachtsmomenten
- (on)duidelijke rolverdeling tijdens de casus
- (on)geschiktheid van de casus voor het overdragen van de status
Geef uw mening over het verloop van de casus:
Op poli paracentese geven kan nog wel maar naar huis sturen met amoxicilline capsules lukt niet
omdat er tegen de richtlijnen een infuus moet worden gegeven.
Bij uitvoeren van paracentese op de poli kan de patient daar blijven totdat de uitslag van de
kweek binnen is.
Bij niets doen grijpt de supervisor terecht in.
Overdrachtsmomenten kno-kinder arts is waarschijnlijk niet altijd even duidelijk.

Nabespreking
Aandachtspunten bij het beoordelen van de nabespreking:
- (on)duidelijkheid over het beoogde beloop van de casus
- tekstuele formulering
- (on)gepast cijfer
- (on)voldoende positieve punten voor onderdelen van de anamnese
- (on)voldoende positieve punten voor onderdelen van het lichamelijk onderzoek
- (on)voldoende positieve punten voor onderdelen van het labonderzoek
- (on)voldoende positieve punten voor onderdelen van het aanvullend onderzoek
- (on)voldoende positieve punten voor de therapieën
- (on)gepaste negatieve punten
- (on)gepast kostenbereik
Geef uw mening over de nabespreking:
Tekst inspectie retroauriculair: rechteroor.
Er is aandacht voor veel aspecten die vergeten zijn waardoor er veel leereffect vanuit gaat.
Je moet voor amoxicilline clavulaanzuur kiezen maar krijgt minpunten omdat je amoxicilline
capsules niet hebt gekozen terwijl dat niet gekozen kan worden. Onduidelijk hoe dat precies
gegeven moet worden.
Bij tekst Ct scan mastoid staat rood kruisje.
Ook als wel eerst kweek wordt gedaan krijg je toch een prijsje dat je pas kweek doet bij
paracentese.
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Conclusie
Geef uw mening over de casus als geheel:
Interessante goed opgezette en uitgedachte casus. Er zijn voldoende keuzemomenten voor
verschillende onderzoeks en therapie handelingen. Met het commentaar na afloop is het als
geheel een leerzame casus.
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