Dr House
Jullie zijn werkzaam in een ziekenhuis. Jullie zijn arts in opleiding en jullie begeleider is de
bekende en beruchte Dr. House. Hij is een chagrijnige man die op medisch gebied geniaal is.
Maar hij is ook ontzettend irritant en sarcastisch.
Per groep is jullie een patiënt toegewezen. Van deze patiënt moeten jullie uitzoeken welke
ziekte deze heeft en hoe dat is te behandelen.
Je kan bij “dr House” langs gaan voor tips. Maar verwacht geen antwoorden. Hooguit nieuwe
vragen die je misschien op weg helpen. De antwoorden moet je vooral vinden op internet en
je boeken.

Casus 1
Een zeventien jarig meisje komt bij de dokter. Ze is de laatste tijd erg moe en heeft hoofdpijn.
Ze vertelt ook dat ze buikpijn heeft en een branderig gevoel bij het plassen. Ze was eerst
altijd heel regelmatig één keer per maand ongesteld, maar de laatste maanden had ze
iedere twee weken bloedverlies.
Ze is aan de pil en heeft een vaste relatie. Omdat zij en haar vriend vorig jaar een SOA test
hebben laten doen en al bijna een jaar samen zijn gebruiken ze geen condoom.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 2
Een negentien jarige man komt bij de dokter.
Hij komt afwezig over en heeft uitslag op zijn armen. Hij voelt zich al een maand ziek, hij is
misselijk, moe, zweet veel, heeft diarree en koorts. Hierdoor is hij de laatste maanden al zo’n
zes kilo afgevallen.
Hij vertelt dat hij ‘wit spul’ in zijn mond heeft en de dokter ziet dat het spruw is.
Hij geeft aan ongezond te leven, hij gaat veel uit, waarbij hij veel alcohol drinkt en eet alleen
maar kant en klaar maaltijden.
De laatste keer dat hij onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft gehad was zes
maanden geleden, tijdens zijn examenreis naar Chersonisos.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 3
Tijdens een vakantie in Botswana is een 30 jarige docente Engels van een middelbare
school ziek geworden. Ze is ontzettend misselijk en houdt haar eten niet binnen. Ook heeft
ze last van diarree en voelt ze zich heel slap. Ze geeft aan veel spierpijn te hebben, maar dat
kan ook wel door de lange reis komen. Ze dacht eerst dat het een griepje was, maar het
duurt nu al 3 weken! Andere mensen in het reisgezelschap zijn ook ziek geworden.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 4
Op de huisartsenpost komt een 40-jarige man met zijn vrouw. De man heeft hevige buikpijn
en kan amper lopen. Aan het begin van de week is de pijn spontaan op komen zetten, maar
de man houdt niet zo van artsen dus heeft hij de pijn genegeerd. De pijn is nu alleen zo erg
dat ook de pijnstillers niet meer helpen. De man is erg warm gekleed voor de tijd van het jaar
en ook binnen houdt hij zijn jas aan omdat hij het koud heeft.
Als de man in gesprek gaat met de arts verteld hij over het leuke weekend dat hij en zijn
vrouw achter de rug hebben. Ze hebben samen met vrienden een huisje gehuurd in Drenthe
en het was heel gezellig. Het weekend was perfect te noemen, behalve dan dat het
gebakken eitje van zijn vrouw was mislukt. Zijn vrouw lacht en zegt dat ze niet zo goed kan
koken. Dat zal vast wel de reden zijn geweest dat het eitje van haar man een beetje vreemd
rook.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 5
Een kind is met spoed opgenomen in het ziekenhuis en ligt op de inensive care. Ze heeft
hartbewaking, er wordt infuus toegediend en ze ademt zelf heel oppervlakkig. Haar ouders
zijn alleen maar aan het schreeuwen en tieren. Haar vader heeft een verpleger tegen de
grond geslagen omdat hij probeerde om bij zijn dochter te komen. Ze was flauw gevallen en
met de auto van haar ouders naar het ziekenhuis gebracht. Haar vader kwam haar binnen
brengen en legde haar op de toonbank. Daar is ze op een brancard gelegd en naar intensive
care vervoert.
Als de ouders wat zijn bedaart, kan er eindelijk over het kind gesproken worden. Het meisje
is vandaag jarig en had haar verjaardagsfeestje. Er waren allemaal kindjes uit haar klas
uitgenodigt voor haar feestje. Ze hadden allemaal lekkers te eten, zoals gevulde koeken,
spekkies, chips, pinda’s en natuurlijk lekker drinken. Vooral de pinda’s vond ze heel lekker,
zei haar moeder. Want die eten we normaal nooit. “Beetje duur”, zei ze er wat beschaamd
bij.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 6
Een wat oudere man komt bij langs met een vraag over zijn gezondheid. Hij heeft de laatste
tijd wat last van pijn in zijn buik bij het eten. Hij is minder actief dan vroeger. Hij klaagt dat het
hardlopen minder prettig gaat en hij zelfs nu een paar weken gestopt is omdat hij zo snel
moe is.
Hij vertelt dat hij soms wat bloed in zijn ontlasting ziet. Tijdens het onderzoek wordt bij het
voelen in de buik in de omgeving van de dunne darmen kleine harde bolletjes gevoeld.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 7
Een jonge vrouw komt in het spreekuur en ziet er buitengewoon levendig uit. Spreekt snel en
giechelt wat af. Is ze nou een beetje aan het sjansen met die jonge co-assistent? Ze heeft
het ook over het schaatsen waar ze zeer actief in is. Het verhaal gaat een tijdje over het
strakke pak om haar lijf en de handschoenen die ze altijd aan moet hebben bij het vallen. Ze
is ook vegetarisch en wilt absoluut geen producten gebruiken die iets met dieren te maken
hebben. En aangezien er op de ijsbaan zeep wordt gebruikt die getest is op dieren gebruikt
ze die absoluut niet als ze naar het toilet is gegaan. Ze heeft haar eigen zeep altijd mee. Het
handdoeken rek gebruikt ze ook niet, net zoals thuis. Afdrogen van handen vindt ze onzin.
“Ik zweet al zoveel”, giechelt ze.
Maar nu heeft ze wel een probleem met haar handen. Ze heeft last van velletjes tussen haar
vingers die een beetje loslaten. Het jeukt enorm en ziet er niet aantrekkelijk uit. Komt dat van
het vele douchen?
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 8
Een man van rond de dertig klaagt over jeukerige blaasjes op zijn lichaam. Hij heeft al een
week last van koorts en keelpijn. Hij dacht dat het begon door een verkoudheidje die hij
opgelopen heeft door een keer hardlopen in de regen. Zijn dochter was 2 weken geleden ook
ziek, maar die had er rode vlekjes bij. Bij zijn dochter is het als vanzelf weer verdwenen.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Casus 9
Patiënt geeft aan dat ze niet zo goed kan zien en dat ze vaak hoofdpijn heeft. Ze heeft
huiduitslag. Ze vindt van zichzelf dat haar haar niet meer die volheid heeft van 10 jaar
geleden. Maar dat is niet zo belangrijk. Ze wordt natuurlijk ook wat ouder. Toch is ze actief in
het leven. Samen met haar nieuwe vriend bezoekt ze onregelmatig een parenclub in het
midden van het land.
1) Wat zou je verder willen weten?
2) Wat is er mogelijk aan de hand?
3) Hoe kun je erachter komen wat er aan de hand is?
4) Wat is daartegen te doen?
5) Wat kan er gebeuren als je er niks tegen doet?

Voorwaarden:
• Er ligt 1 mobiel per groepje op tafel.
• Je hebt 1 blokuur de tijd om presentatie voor te bereiden.
• Volgende les is de presentatie. We starten meteen.

Wat presenteer je?
1. Wat is de casus?
2. Welke informatie is belangrijk uit de casus?
3. Welke ziekten zouden het kunnen zijn?
4. Wat denken jullie dat uiteindelijk de ziekte is?
5. Waarom denken jullie dat?
6. Wat is het advies die jullie de patiënt geven?

Antwoorden:
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(antwoorden worden zichtbaar door het in een normaal lettertype weer te geven)

