Casus 04 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
4 Zwanger
Datum/versie casus
Februari 2003
Datum/versie DPS
1.1.57

Beoordelaar
Naam
Martien Quaak
Functie
ICT adviseur
Beoordelingsdatum
Februari 2003
Eventueel geconsulteerde specialist

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 introductie van patient, waarschuwing voor complicaties

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:
Tekst status staat bij mij tegen midden balk en rechterbalk aan.
Er verschijnen af en toe extra vragen, reactie staat in status, hierbij ook het gegeven antwoord
vermelden niet alleen of het goed of fout is. Er verschijnt zinnig commentaar bij verkeerde
beslissingen.
Interface werkt verder redelijk.
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Introductie patiënt in DPS
Aandachtspunten bij de beoordeling van de introductietekst (die bij het opstarten van de casus
automatisch in de status verschijnt):
- (on)voldoende informatie
- pakkend/saai/(on)duidelijk verhaal
- tekstuele formulering
- missende onderdelen
Geef uw mening over de introductietekst:
Duidelijk verhaal met waarschuwing alert te zijn.

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:
Adequaat beeldmateriaal versterkt beeld van patient

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:
In het algemeen nuttige uitleg over een en ander

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:
Bij algemene indruk staat: zou u de leeftijd goed schatten op de kalenderleeftijd, dit is onduidelijk.
Op geleide van de help kan er goed met de casus worden gewerkt.
Soms verschijnen er minder relevante aanwijzingen, er wordt geen rekening gehouden met het al
of niet geboren zijn van het kind en/of het overleden zijn van de vrouw.

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
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Geef uw mening over de anamnese:
Het lukt niet om specifiek naar zout- en dropgebruik te vragen.
Tekst kracht armen: beweeglijk
Bij neurologische anamnese ontbreekt hoofdpijn, wel apart op te vragen
Als geheel is voldoende informatie over patient te krijgen.

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:
Beeld van patient is goed te vormen op basis van onderzoeksmogelijkheden en gegevens.
Het is belangrijk om een aantal parameters goed in de gaten te houden.
Mogelijkheid voor bekkenonderzoek ontbreekt.
Bij stadium dreigende hersenbloeding zijn neurologische symptomen niet afwijkend

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:
Bloeddruk verandert dynamisch in de tijd, mede oiv medicatie, Labwaarden hebben ook
adequaat dynamisch karakter. Uitgebreide serie relevante bloedwaarden.

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:
Zwangerschap kan uitgebreid worden onderzocht.

Therapie
Aandachtspunten bij de beoordeling van de therapeutische mogelijkheden (te selecteren via vrije
opdrachten, uitslag in de status):
- (in)compleetheid aanbod
- (on)zichtbaarheid van het effect van een passende therapie
- (on)voldoende alternatieven
- (on)bereikbaarheid van de therapie
- Medisch inhoudelijke (in)correctheid
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Geef uw mening over de therapie:
Zoutbeperkt dieet is niet voor te schrijven
Het lukt niet om aldomet te verhogen.
Aanbrengen van drains verschijnt 2 maal in status
Juiste moment van sectio is niet zo duidelijk er wordt gesuggereerd om het wel te doen en om
nog even te wachten.
Na de operatie bij voorschrijven aldomet/adalat staat alleen dit is niet het juiste middel, maar niet
welke is gekozen.
Pilgebruik kan beter worden vervangen door anticonceptie

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:
Het is mogelijk om protocol bloeddrukverlaging op te vragen, hier staat alleen bloeddruk, niet
welke.
Geboren kind kan niet onderzocht worden.
Als patient is overleden wordt casus ook na gesprek met familie niet afgesloten en kan niet
worden bekeken wat er fout is gedaan.
Verschillende varianten van verloop zijn mogelijk en noodzaken tot alert vervolgen van de patient.

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 bij hypertensie: patiente
Uitvoerig komen de verschillende mogelijkheden aan bod, maar het is niet altijd duidelijk in welk
stadium een bepaald onderzoek is gedaan, bijvoorbeeld dipstick is wel uitgevoerd maar staat
toch bij niet uitgevoerde lijst met een waarde nul. Er staat steeds op dit moment is de waarde …

Conclusie
Geef uw mening over de casus als geheel:
Veel aspecten mbt complicaties van zwangerschap en na de bevalling komen bij deze casus aan
bod.
Er is een goed uitgewerkt gevarieerd en langdurig verloop waardoor het een interessante en
leerzame casus is.
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