Casus 3 fase A
Ziektebeeld
Toenemend bloedverlies per anum bij een vrouw van 34 jaar. Patiënte is bekend met colitis
ulcerosa bij de gastro-enteroloog en wordt hiervoor behandeld met medicijnen (sulfasalazine en
corticosteroïden). Ze meldt zich bij de gastro-enteroloog omdat het bloedverlies per anum
toeneemt en patiënte zich in toenemende mate ziek voelt. Wegens uitdroging en
ontstekingsverschijnselen wordt patiënte opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde. Het
infectiebeeld is progressief en er dreigt een toxisch megacolon te ontstaan.

Opleidingsniveau studenten
De casus is bedoeld voor co-assistenten.
Met kleine aanpassingen is de casus tevens in de doctoraalfase van de opleiding in te zetten.

Inhoudelijk leerdoel
Aan de hand van klinische parameters besluiten tot het wel of niet opnemen van patiënte.
Aan de hand van klinische parameters besluiten tot wel of niet opereren van de patiënte.

Communicatief leerdoel
Omdat conservatieve behandeling van de colitis ulcerosa tekort schiet moet de gastro-enteroloog
in overleg met de chirurg uiteindelijk besluiten tot opereren.
Een student neemt de rol van internist (gastro-enteroloog) op zich en de andere student heeft de
rol van chirurg.

Inzet in het onderwijs
De casus is voor co-assistenten gedurende de hele co-schapperiode beschikbaar. De nadruk ligt
op inzet van de casus bij de co-schappen Heelkunde en Interne Geneeskunde.
Voor het spelen van de casus kan een student in Amsterdam gekoppeld worden aan een student
in Leiden. Hiervoor dienen op beide locaties roosters gemaakt te worden.
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Fotomateriaal
Voor beeldmateriaal (o.a. röntgenfoto’s, echobeelden en scopie-opnames) kan een beroep
worden gedaan op materiaal van docenten en van de afdeling Radiologie het van het LUMC.

Docenten
Dr. J.M van Baalen, chirurg
Dr. R.A. van Hogezand , internist

Technisch verantwoordelijke
Drs. E.M. Schoonderwaldt.

