Casus 11 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
Bloody Mary
Datum/versie casus
Casus 11
Datum/versie DPS
1.1.57

Beoordelaar
Naam
Martien Quaak
Functie
ICT adviseur
Beoordelingsdatum
November 2002
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:
Tekst:gebeurd is. Uitgebreide instructietekst met duidelijke rolverdeling en roostering per dag.
Laatste zin is wel erg lang.

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:
Patient vraagt wat er aan de hand is maar uit interface wordt niet duidelijk hoe je iets aan patient
kan mededelen.
Overzicht metingen geeft duidelijk overzicht relevante meetgegevens, maar 2e metig staat niet
onder nieuwe tijdindicatie als deze binnen een uur wordt uitgevoerd?
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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:
Duidelijke introductie, probleemstelling, voldoende informatie

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:
Beeldmateriaal geeft illustratieve meerwaarde zoals bij scopie. Echo beeld ontbreekt

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:
Tekst: naar huis en gebeurt, bloedalcohol: optreed; plasma asat: aandoeningen; geloplasma:
perfusie, shock; bloed HT Erythrocyt
Als geheel goed overzicht van aanpak

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:
Er is geen hulp bij diagnose omtrent onthoudingssyndroom
Verder wordt per onderdeel goede ondersteuning geboden

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:
Tekst alcohol aantal: belandde. Verwarrend dat alcoholgebruik onder medicamenteus staat.
Tekst: Kracht armen benen beweeglijk
Bij doorvragen kom je achter de ware aard van de aandoening.

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:
Tekst Algemene indruk: nog wat bleke gelaatskleur
Onderzoeksresultaten zijn door de casus beperkt maar adequaat.

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 plasma a-f is woord cito verdwenen.
Ammoniak daalt snel na laxeren.
Uitgebreide bloedwaarde veranderingen maken casus levensecht

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:
Scopie geeft duidelijke informatie, tekst is aangepast na therapie.
Echo heeft geen beeldmateriaal wel duidelijke beschrijving

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
Geef uw mening over de therapie:
Dieetadviezen worden niet herkend zoals alleen vloeibaar wel niets per os
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Consult chirurg wordt niet gehonoreerd, neuroloog wel en die komt met goed advies, ook reactie
op consult KNO is zinnig. Noodzaak van transfusie is discutabel hier zou wat variabiliteit in
kunnen worden aangeboden.

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:
Consult chirurg wordt niet gehonoreerd terwijl duidelijk is dat er bloedende varices zijn.
Ook later wordt er niet gereageerd op consult chirurg, een uitgebreidere argumentatie en reactie
zou zinvol zijn bij deze casus.
Programma loopt soms vast bij aanklikken van darmpakketplaatje in anamnese of is erg traag.
Tekst: onbeschoft
Bij helemaal niets doen behalve opnemen komt er geen waarschuwing om wat te doen maar gaat
de patient dood, terwijl op andere momenten wel een reactie van verpleging komt.
Bij scleroseren wordt patient automatisch opgenomen

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:
Verschillende mogelijke behandelingen komen uitgebreid aan bod met aandacht voor
onderzoeken die hadden moeten gebeuren.
Verwarrend is dat zowel gewone onderzoeken als zelfde onderzoek cito bij elkaar staan.

Conclusie
Geef uw mening over de casus als geheel:
Veel storende tekstfoutjes.
Interessante casus met meerdere diagnoses en verloop dat goed bewaakt moet worden, geschikt
om door twee studenten uit te voeren en aan elkaar over te dragen.
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