Casus 02 Fase F
Introductietekst in casusbroker
Geen aanpassingen.

Interface
Bij plasma a-f was tekst cito afgedekt: aangepast.

Multimedia materiaal
Geen aanpassingen.

Commentaar
Geen aanpassingen.

Help
De suggestie om de hulp bij diagnose op te splitsen in verschillende stadia ipv meteen alles te
verklappen is overgenomen.

Anamnese
De opmerking: “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” is via de rules aangepast. Verder geen aanpassingen.

Lichamelijk onderzoek
1. “Bij onderzoek staat ook niet pluis, dit is een interpretatie die de student misschien zelf moet
maken”: niet aangepast.
2. “Een beetje onwaarschijnlijk dat bij ooronderzoek inspectie retroauriculair niet is inbegrepen,
maar voor casus wel leerzaam”: was inderdaad met opzet zo gedaan.
3. “Een comateus kind heeft geen orientatie in ruimte en tijd en motoriek en sensibiliteit zullen
ook afwijkend zijn”: op verschillende punten aangepast.

Metingen en lab
“Bij opname wordt meteen een set labonderzoek aangevraagd, moet de student dat niet zelf
doen? Het is wel efficient”: NIET GEWIJZIGD (was zo bedoeld).

Aanvullend onderzoek
1. “Bij intypen ct scan wordt er meteen vanuit gegaan dat een scan van het mastoid wordt
gemaakt”: aangepast.
2. “Uit de kweek blijkt er gevoeligheid voor clamoxyl maar dat geneesmiddel staat niet in de
lijst”: aangepast.

Therapie
1. “Na het verrichten van mastoidectomie is de patient meteen genezen, wellicht kan er iets
meer over het genezingsproces worden beschreven”: Dit stukje “nazorg” zat er vroeger in
maar is op verzoek van Leiden eruit gehaald om het einde van de casus duidelijker te laten
zijn!

2. “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”:
Tja…(niet gewijzigd).
3. “Onduidelijk of amoxicilline alleen iv gegeven moet worden”: ??? begrijp ik niet. Volgens mij
wel duidelijk.

Casusverloop
1. “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”: Tja….geen
aanpassingen.
2. “Bij uitvoeren van paracentese op de poli kan de patient daar blijven totdat de uitslag van de
kweek binnen is”: ??? Ik begrijp niet wat Martien precies bedoelt. Geen aanpassingen.
3. “Overdrachtsmomenten kno-kinder arts is waarschijnlijk niet altijd even duidelijk”: Geen
aanpassingen.

Nabespreking
1. “Tekst inspectie retroauriculair: rechteroor”: aangepast.
2. “Bij tekst Ct scan mastoid staat rood kruisje”: ?? Bij mij niet! Staat tekst: Celrijk mastoid,
gesluierde cellen. Geen holtevorming (geen verdenking cholesteatoom). Begrenzing
achterste schedelgroeve intact. Geen aanpassingen.
3. “Ook als wel eerst kweek wordt gedaan krijg je toch een prijsje dat je pas kweek doet bij
paracentese”: Heb ik niet kunnen naspelen. Geen aanpassingen.

