
 MAANDAG 5/2 
1. Baby (2d) met koorts en gespannen (“volle”) fontanel KO en beleid 
2. Jonge vrouw met hevige hoofdpijn, anamnese, DD en beleid (migraine) 
3. Retrosternale pijn, anamnese en vervolgonderzoeken (reflux dd angor) 
4. Spierscheur kuit, anamnese + klinisch onderzoek 
5. Hypertensie ontdekt bij arbeidsgeneeskundig onderzoek, verder beleid 
6. claudicatio intermittens, behandeling (patiënt nam al een hele resem cardiovasculaire 

medicatie) 
7. Communicatie: man van patiënt wil niet op reis naar brazilië vanwege ZIKA en ze 

proberen zwanger te worden. gestresste en chaotische patiënt. 
8. Letseltje gevonden bij borstkankerscreening, vervolg beleid 
9. Nodule in schildklier, aanvullende anamnese en vervolg beleid bespreken 
10. Longembolen, KO en aanvullende onderzoeken 
11. Dermatologie: drie vlekje beoordelen anamnese doen en verder beleid. melanomen 
12. Reisadvies suriname 
13. CPR;  
14. Pijnlijke icterus, galstenen (cholangitis?): anamnese en aanvullende onderzoeken 
15. Stressincontinentie: anamnese en diagnose 
16. ECG: 3 ecg beoordelen multiple choice  

a. Analyseer ritme (type 1 tweedegraads AV-block?) 
b. Analyseer QRS-T (acuut anteroseptaal myocardischemie?) 
c. Analyseer QRS-T (normaal?) 

 
DINSDAG 6/2 

1. Verhaal van een epileptisch insult, doe neurologisch klinisch onderzoek en geef 
uitleg over verder onderzoeken. 

2. Oma die ongerust is over een kindje met otitis media (foto trommelvlies gegeven). 
Oma denkt meningitis. Geef diagnose, beleid en stel haar gerust. 

3. Overmatig alcoholgebruik. Stel het probleem in kaart en motivatiegesprek. 
4. Anamnese over rechter schouderpijn gegeven ( abductie probleem en nachtelijke 

pijn bij erop slapen) Doe klinisch onderzoek met DD 
5. Kniepijn. Anamnese, DD en beleid. 
6. 48 jarige vrouw met overmatig bloedverlies tijdens de regels (3 kinderen, 

gesteriliseerd): anamnese, diagnose en beleid 
7. reisadvies Ethiopië 
8. CPR 
9. ECG 

a. Analyseer ritme (sinustachycardie?) 
b. Analyseer QRS-T (LBTB) 
c. Analyseer QRS-T (oud anteroseptaal infarct) 

10. Je bent huisarts, doe anamnese (pt laat foto van zijn oog zien), DD met meest 
waarschijnlijke diagnose en beleid (glaucoom) 

11. diabetes type 2 (op deur: HbA1c 6,9%, onder 2 orale antidiabetica, statine, BMI 29, 
normale oftalmo en nefro controle) vat samen en bespreek wijzigingen in beleid 

12. Je bent huisarts, doe anamnese, meest waarschijnlijke diagnose en geef uitleg. 
jonge vrouw met dyspnee en hyperventilatie, neemt de pil 



13. Je bent huisarts, het is 7u ‘s morgens, VG sportletsels, doe anamnese, KO, beleid 
met passende pijnmedicatie. Vrouw met niersteen, vraagt naar pijnstilling 

14. Je bent huisarts, doe anamnese, vertel wat je wilt van KO (observator geeft 
resultaten dan) met diagnose en beleid. Virale gastro-enteritis  

15. vrouw met 40 pakjaren, recent bronchitis, hoest sleept aan na AB: DD en verdere 
onderzoeken. (COPD) 

16. Je bent huisarts, doe anamnese en vertel diagnose met het verloop van aandoening. 
vrouw met orthostatische hypotensie 

 
 
 
WOENSDAG 7/2 

1. Man met kuitklachten : claudicatio 
2. Man met orthostatische hypotensie 
3. Preconceptie advies bij rhesus neg 
4. Vervolg na positieve screeningsmammo 
5. CPR 
6. Man met koorts en dyspnee : pneumonie 
7. Vrouw met koorts, pijn zij : pyelonefritis 
8. Kind dat op 17 maanden nog niet losloopt 
9. Vrouw met koorts en spierpijn : griep (heeft schrik voor meningitis) 
10. Vrouw met zware hoofdpijn en algemene malaise (meningitis) 
11. Man met beklemmend gevoel en dyspnee voor een kwartier 
12. Vrouw met diverticulitis 
13. Oma met kind dat niet kan stappen op 17 maanden (gereanimeerd bij geboorte, wel 

andere mijlpalen gehaald) 
14. Scaphoidfractuur 
15. Schildkliernodulus 

 
 

DONDERDAG 8/2 
1. - pediatrie: gastroenteritis 
2. - pediatrie coarctatio 
3. - ecg: nl, rbtb, acuut anteroseptaal infarct 
4. cpr 
5. choledocholithiase -> cholangitis 
6. psoriasis 
7. urge incontinentie 
8. depressie 
9. carpal tunnel syndroom 
10. anticonceptie na bevalling 
11. migraine 
12. appendicitis 
13. essentiële hypertensie 
14. dyspnee 
15. controle dm2 



16. reisadvies Ethiopië 
 

VRIJDAG 9/2 
1. CPR 
2. EKG 
3. neurologisch onderzoek na epilepsie aanval 
4. KO pediatrie: onderzoek fantoom, gebombeerde fontanel, 39°C, verminderde eetlust, 

ondervuld 
5. anamnese stress incontinentie 
6. pediatrie anamnese: gastro-enteritis 
7. anamnese linker flankpijn → diverticulitis 
8. communicatie: volle wachtzaal, pt komt voor tetanusvaccinatie, reis naar brazilië 

gepland, partner is ongerust ivm zika virus en wil reis aflassen 
9. advies anticonceptie bij patiënte met migraine en geen kinderwens meer  
10. reisadvies  
11. KO man met dyspnee, vermagering, minimaal cardiopulmonaal onderzoek  
12. anamnese kniepijn, vloerder, speelt volleybal → jumpersknee 
13. anamnese claudicatio, VG CABG 
14. anamnese knobbeltje schildklier, geef beleid, stel gerust  
15. man met hypertensie vastgesteld door arbeidsgeneesheer, doe cardiovasculair 

onderzoek, geef uitleg, vat samen  
16. mevrouw (+/-50j) met toegenomen menstruele bloedingen  

 


