Casus 12 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
12 Poepeldepee Sophie heeft diarree
Datum/versie casus
Feb 2003
Datum/versie DPS
Feb 2003 4.0.113

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 het probleem met waarschuwing om goed op te letten

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:
Werkt op zich goed, beantwoording van extra vragen verschijnt in de status, bij infuus staat
alleen de dosering en niet de gebeurtenis.

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:
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Tekst: eigenlijk
Duidelijke probleemstelling.

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:
Beperkt tot een foto van poli en ziekenhuis, het plaatje van de intraveneuze rehydatrie zou
het goed in een quiz doen.

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:
Commentaar maakt goed duidelijk waarom iets wel of niet gedaan moet worden.
Tekst inspectie huid: vermindering

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:
Hulp bij onderzoek geeft meteen een hele lijst, zou dit gedoseerd kunnen worden in
aanwijzingen voor verschillende vormen van onderzoek?
De hulp loodst de student wel door de casus heen.

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:
Anamnestisch is er niet veel te vinden in deze casus maar de reacties veranderen wel
overeenkomstig het beloop.

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
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- (on)veranderlijk in de tijd
- (on)bereikbaarheid aanvragen
- medisch inhoudelijke (in)correctheid
- tekstuele formulering
Geef uw mening over het lichamelijk onderzoek:
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het niet goed met patient gaat en vervolgens goed op de
ingezette therapie reageert of verslechtert als er niet adequaat wordt ingegrepen

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:
Faeces kunnen niet worden onderzocht
De bloedwaardes/ urine en bloeddruk veranderen overeenkomstig het beloop en de ingezette
therapie.

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:
Er zijn geen relevante aanvullende onderzoekingen te doen in deze casus.

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:
Therapeutisch zijn er voldoende mogelijkheden.

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:
Tekst: casus overdragen
Er is een beperkt aantal varianten die de casus overzichtelijk houden.
Wanneer het mis dreigt te gaan wordt ingegrepen met waarschuwingen.
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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:
Onduidelijk wanneer bepaalde metingen die vergeten zijn gedaan hadden moeten worden
sommige zijn wel gedaan maar hadden wrschl herhaald moeten worden?
Tekst plasma creatinine: overgaat in een
Veel aspecten rond deze casus komen goed aan bod en worden duidelijk toegelicht

Conclusie
Geef uw mening over de casus als geheel:
Overzichtelijke casus die goed door twee studenten kan worden gedaan waarmee ze kunnen
trainen om goed over te dragen en elkaar te controleren.
Het probleem is relatief eenvoudig oplosbaar maar verdient door de mogelijke ernstige
complicaties wel goed de aandacht.
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