Casus 19 fase A
Ziektebeeld
Een 32-jarige vrouw is opgenomen op de afdeling verloskunde. Zij heeft de avond daarvoor een
sectio caesarea ondergaan wegens foetale nood durante partu bij een zwangerschapsduur van
e
36 weken in haar 1 zwangerschap. De zaalarts van de verloskunde is verantwoordelijk voor het
postoperatieve beleid.
2 dagen postoperatief ontstaan er klachten van pijn op de borst, benauwdheid en
temperatuursverhoging. Er blijkt sprake van een longembolie. Andere oorzaken zoals een
pneumonie, pneumothorax, myocardinfarct, endocarditis etc. moeten door de internist worden
uitgesloten. Bijkomend ontwikkelt patiënte ook nog een milde mastitis, die door de assistent
gynaecologie behandeld moet worden. Als de complicaties adequaat worden behandeld geneest
patiënt en kan ze naar huis.

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 herkennen van mogelijke postoperatieve complicaties.
Aan de hand van klinische parameters besluiten tot welk type behandeling op welk moment
geïndiceerd is en wanneer ontslag van de patiënt verantwoord is.

Communicatief leerdoel
Vanwege de post-operatieve complicaties die niet op het terrein van de gynaecoloog liggen dient
de arts-assistent gynaecologie de internist in medebehandeling te vragen. Beiden dienen samen
te werken bij de behandeling van patiënt, waarbij elk op zijn eigen terrein dient te blijven.
Een student neemt de rol van arts-assistent gynaecologie op zich en de andere student heeft de
rol van internist

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 Gynaecologie 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 en scans) kan een beroep worden gedaan op materiaal
van docenten en van de afdeling Radiologie het van het LUMC.

Docent
Mw. drs. J.M. Middeldorp, gynaecoloog
Dr. L.N.A. Willems, longarts

Technisch verantwoordelijke
Drs. E.M. Schoonderwaldt.

