Casus 20 fase A
Ziektebeeld
Een 58-jarig man wordt naar de neuroloog op de SEH doorverwezen door de huisarts vanwege
plots ontstane, zeer hevige hoofdpijn. Op de SEH wordt de diagnose sub-arachnoidale bloeding
gesteld. Als patiënt naar huis wordt gestuurd, zal deze zich vanwege een recidiefbloeding, de dag
erna opnieuw op de SEH melden. Indien de SAB wordt onderkend kan het aneurysma geclipt of
gecoild worden.
Na de behandeling gaat patiënt langzaamaan vooruit. Op dag drie treedt er echter een insult op,
die ook adequaat behandeld dient te worden. De casus eindigt uiterlijk op dag 5, ongeacht de
status van patiënt.

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 en anamnese stellen instellen van het goede aanvullende
onderzoek, het stellen van de goede diagnose en besluiten tot de juiste behandeling, waarbij er in
principe twee mogelijk zijn. Na deze behandeling dient de algemene toestand van patiënt te
worden vervolgd en de bijkomende complicatie(s) behandeld.

Communicatief leerdoel
Bij deze casus zal overdracht tussen neurologen onderling op de voorgrond staan. Twee
studenten zullen deze rol op zich nemen.

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 het neurologie co-schap.
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. foto’s) kan een beroep worden gedaan op materiaal van docenten en
van de afdeling Neurologie geneeskunde van het AMC.

Docenten
Prof. Dr. J. Stam, neuroloog

Technisch verantwoordelijke
Dr. F.L. van der Heijden

