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Bij de antwoordsleutel van de casus wordt niet alleen een literatuurreferentie, maar steeds vaker ook feedback voor studenten gegeven. 
Het kan voorkomen dat casus of een literatuurreferentie of feedback bevatten. 
 
Nr. Literatuurreferentie EN/OF feedback voor studenten 
1. Medical microbiology (6e ed. 2009) Murray P. e.a.,blz. 45 
2. Neurologie (5e dr. 2013, 2e opl. 2013) Hijdra A. e.a.,blz. 33 
3. Leerboek kindergeneeskunde (2e geh. herz. dr. 2015) Heymans H. e.a.,blz. 151 
4. Chirurgie (2002) Bonjer H. e.a.,blz. 480 
5. Ziekten in de huisartspraktijk (5e herz. dr. 2008) Lisdonk van de E. e.a.,blz. 216 
6. Dermatovenereologie voor de eerste lijn: een systematische introductie (9e geh.herz. dr. 2014) Sillevis Smitt J.H. e.a., blz. 92 
7. Harrison's Principles of Internal Medicine, Online, /content.aspx?aID=2882507&searchStr=hyperlipidemia%2c+familial+combined#2882507) 

hfdst. 350 
8. Farmacotherapeutisch Kompas. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/, blz. paracetamol 
9. Ziekten in de huisartspraktijk (5e herz. dr. 2008) Lisdonk van de E. e.a., blz. 279 
10. Neurologie (5e dr. 2013, 2e opl. 2013) Hijdra A. e.a., blz. 308 
11. NHG-standaarden voor de huisarts (2009) Wiersma T. e.a., blz. 214 
12. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (3e herz. dr. 2011) Jongh de T. e.a., blz. 791 hfdst. Lokale 

zwelling van de huid 
13. Medical biochemistry (3e ed. 2009) Baynes J. e.a., blz. 313 
14. Robbins and Cotran pathologic basis of disease (8th ed. 2010) Kumar V. e.a., blz. 479 
15. Leerboek kindergeneeskunde: een interactieve benadering in woord en beeld (2009/2010) Brande van den J. e.a., blz. 410 
16. Neurologie (4e herz. dr. 2010) Hijdra A. e.a., blz. 499 
17. Farmacotherapeutisch Kompas 2010, blz. 989 
18. Clinically oriented anatomy (6e ed. 2010) Moore K. e.a., blz. 308 
19. Clinically oriented anatomy (6e ed. 2010) Moore K. e.a., blz. 806 
20. Medical physiology: a cellular and molecular approach (2e ed. 2009) Boron W. e.a., blz. 1165 
21. Medical genetics (5th ed. 2016) Jorde L. e.a., blz. 8 
22. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th ed. 2016) Hall J., blz. 897 
23. Oncologie (8e herz. dr. 2011) Velde van de C. e.a., blz. 321-333 
24. Het geneeskundig proces: klinisch redeneren van klacht naar therapie (3e herz. dr. 2009) Grundmeijer H. e.a., blz. 229-231 
25. Medical physiology: a cellular and molecular approach (2nd upd. ed. 2012) Boron W. e.a., blz. 1100 
26. Robbins and Cotran pathologic basis of disease (8th ed. 2010) Kumar V. e.a., blz. 305-306, 602-603 
27. Medische psychologie (2e herz. dr. 2010) Kaptein A. e.a., blz. 95 
28. Sherris medical microbiology (5th ed. 2010) Ryan K. e.a., blz. 405 
29. Essentials of Medical Genetics for Health Professionals (2011) Gunder L. e.a., blz. 81 
30. Clinically oriented anatomy (6e ed. 2010) Moore K. e.a., blz. 163 
31. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. samenvatting/aspecifieke-lagerugpijn 
32. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 895 
33. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 277 
34. Neurologie (4e herz. dr. 2010) Hijdra A. e.a., blz. 513 
35. Oogheelkunde (2e herz. dr. 2008) Stilma J. e.a., blz. 223 
36. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. GEEN OPGAVE 
37. Kumar & Clark's clinical medicine (7e ed. 2009) Kumar P. e.a., blz. 990 
38. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 522 
39. Rang and Dale's pharmacology (7th ed. 2011/2012) Rang H. e.a., blz. 120-121 
40. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 717 
41. Clinically oriented anatomy (7th ed. 2013/2014) Moore K. e.a., blz. chapter 3, 435 
42. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 50 
43. Psychology (9th ed. 2011/2012) Bernstein D. e.a., blz. 612-615 
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44. Guyton and Hall Textbook of medical physiology (12e ed. 2010/2011) Hall J. e.a., blz. 75 
45. Histology: a text and atlas with correlated cell and molecular biology (6th upd. and exp. ed. 2011) Ross M. e.a., blz. 76-77 
46. Clinical respiratory medicine (3e ed. 2008) Albert R. e.a., blz. 387 
47. Medische ethiek (3e herz. dr. 2009) Have ten H. e.a., blz. 20-21 
48. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 94 
49. Rubin's pathology: clinicopathologic foundations of medicine (6e ed. 2011/2012) Rubin R. e.a., blz. 1226 
50. Ophthalmology: a pocket textbook atlas (2nd rev. ed. 2007) Lang K. e.a., blz. 498 
51. Robbins basic pathology (9e ed. 2013) Kumar V. e.a., blz. 562-563 
52. Robbins basic pathology (8e ed. 2007) Kumar V. e.a., blz. 619-620 
53. Robbins and Cotran pathologic basis of disease (9th ed. 2014/2015) Kumar V. e.a., blz. 127-129 
54. Medical physiology: a cellular and molecular approach (2nd upd. ed. 2012) Boron W. e.a. 
55. Clinically oriented anatomy (7th ed. 2013/2014) Moore K. e.a., blz. 124-125 
56. Kumar & Clark's clinical medicine (8th ed. 2012) Kumar P. e.a., blz. 367 
57. Dermatologie en venereologie (3e herz. dr. 2e opl. 2003) Vloten van W. 
58. Clinically oriented anatomy (7th ed. 2013/2014) Moore K. e.a., blz. 773-779 
59. Leerboek oogheelkunde (2013) Tan H. e.a., blz. 124-134 
60. Volksgezondheid en gezondheidszorg (6e geh. herz. dr. 2012) Mackenbach J. e.a., blz. 267 
61. Volksgezondheid en gezondheidszorg (6e geh. herz. dr. 2012) Mackenbach J. e.a., blz. 206-228 
62. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 209 
63. Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice (19th rev. enhanced and extensively upd. ed. 2012) Townsend 

C. e.a. 
 FEEDBACK: De lage tensie, bleekheid en koude acra passen bij slechte circulatie (shock). Opvallend zijn de gestuwde halsvenen, erop dui-

dend dat niet zozeer hypovolemie de oorzaak is, het past bij belemmerde vulling van het hart met veneus bloed. Het is daarmee een acuut le-
vensbedreigend probleem dat in de thorax speelt, een spoedlaparotomie helpt hier niets aan. Ook een spanningspneumothorax kan dit ver-
oorzaken maar is bij onderzoek van de thorax niet te missen. Resteert optie B die ook de relatie met de inspiratie verklaart. 

64. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 380 
65. Nelson essentials of pediatrics (6e ed. 2010/2011) Marcdante K. e.a., blz. 248 
66. Clinical surgery (3e ed. 2012) Henry M. e.a., blz. 401 
67. Handboek gezondheidsrecht (6e dr. 2014) Leenen H. e.a., blz. 127-133 
68. Harrison's Principles of Internal Medicine, Online, blz. 19e ed. online. Part 8 Infectious Diseases, Section 12 Infections due to DNA virusus, 

chapter 222: Human Papilloma Virus Infectons 
69. Leerboek kindergeneeskunde (2e geh. herz. dr. 2015) Heymans H. e.a., blz. hfdst. 7 Perinatologie en neonatologie, blz. 138 
70. Leerboek kindergeneeskunde (2e geh. herz. dr. 2015) Heymans H. e.a., blz. hfdst. 18 bloedziekten, blz. 577-580 
71. NHG-Standaarden voor de huisarts (2015) deel 1 en 2, blz. 1493 
72. Dermatovenereologie voor de eerste lijn: een systematische introductie (9e geh.herz. dr. 2014) Sillevis Smitt J.H. e.a., blz. hfdst. 1 
73. Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (6e herz. dr. 2010) Bouter L. e.a., blz. 102 
74. Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (6e herz. dr. 2010) Bouter L. e.a., blz. 45 
75. RIVM. LCI-Richtlijnen. http://www.rivm.nl, Rijksvaccinatieprogramma/De_inenting/Vaccinatieschema 
76. Current medical diagnosis & treatment (51e ed. 2012/2013) McPhee S. e.a., blz. hfdst. 23 
77. Harrison's Principles of Internal Medicine, Online, blz. chapter 325 
78. Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (6e herz. dr. 2010) Bouter L. e.a., blz. 99-104 
79. Medical physiology: a cellular and molecular approach (2nd upd. ed. 2012) Boron W. e.a., blz. 215 
80. Essential cell biology (4th ed. 2013/2014) Alberts B. e.a., blz. 657 
81. Farmacotherapeutisch Kompas. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/, Digoxine 
82. Illustrated textbook of paediatrics (4th ed. 2012) Lissauer T. e.a., blz. 282 
 FEEDBACK: bij een bronchiolitis is er een vernauwing van de lagere luchtwegen, met als gevolg een verlengd en vaak piepend expirium. In-

spiratoire en expiratoire crepitaties zijn bij bronchiolitis vaak opvallend aanwezig. Van de kinderen met een bronchiolitis is 90% tussen de één 
en negen maanden oud. Astma is op deze leeftijd minder waarschijnlijk, en daarbij komen minder vaak crepitaties voor. Bij een pneumonie zijn 
meestal inspiratoire crepitaties te horen, en geen verlengd expirium. Bij laryngitis subglottica is er doorgaans een blafhoest, heesheid en een 
inspiratoire stridor. 

83. Essential cell biology (3th ed. 2009/2010) Alberts B., blz. 532-533 
84. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens (7e geh.herz.dr. 2012) Heineman M. e.a., blz. 770, 1003 
 FEEDBACK: de commissura posterior is de plaats waar de schaamlippen achteraan bij elkaar komen. 
 De introïtus vaginae is de opening van de vagina. De fornix vaginalis is het gebied aan het uiteinde van de vagina rondom de portio. Het pre-

putium clitoridis zit aan de ventrale zijde van de vulva, het is de huidplooi waaronder de clitoris schuil gaat. De bevindingen in deze casus pas-
sen bij het vulvaire vestibulitissyndroom (VVS), ook wel lokale vulvodynie. VVS wordt gekenmerkt door een brandend gevoel bij de ingang van 
de vagina (het vestibulum). VVS is het meest voorkomende subtype van chronische dyspareunie dat circa 3-15% van de vrouwen treft. 

85. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 375-376 
 FEEDBACK: renovasculaire hypertensie is de belangrijkste en meest voorkomende vorm van secundaire hypertensie. Door de stenose in de 

arteria renalis is de bloeddruk na de stenose, in de nier, verlaagd. Als reactie hierop wordt het RAAS geactiveerd wat leidt tot een verhoging 
van de bloeddruk. Gezien de andere vormen van symptomatische atherosclerose van de bovengenoemde patiënt is dit de meest waarschijn-
lijke oorzaak van zijn secundaire hypertensie. Hypercortisolemie kan leiden tot het syndroom of de ziekte van Cushing. De hypertensie die 
hierbij ontstaat, berust niet zozeer op een toegenomen volume, als wel op het feit dat het glucocorticoïd de vaatweerstand verhoogt, omdat 
cortisol het effect van andere vasoconstrictoren versterkt. Hierbij worden vaak symptomen gezien die voorkomen bij het syndroom van of de 
ziekte van Cushing, zoals lokale vetstapeling, glucose intolerantie en huidafwijkingen. Hiervan is bij deze patiënt geen sprake. 

 Feochromocytoom is een tumor die catecholaminen secerneert. Door de toegenomen productie van noradrenaline ontstaat vasoconstrictie en 
daarmee hypertensie. Onder invloed van adrenaline neemt bovendien de hartfrequentie toe. Andere symptomen zijn excessief transpireren, 
orthostatische hypotensie en hyperglykemie. Hiervan is bij deze patiënt geen sprake. Hyperaldosteronisme kan veroorzaakt worden door een 
aldosteronproducerend adenoom. De hyperaldosteronemie leidt tot een relatief of absoluut onvermogen van de nieren om water en natrium uit 
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te scheiden. Aldosteron bevordert in de distale tubulus de terugresorptie van natrium en secretie van kalium. In het bloedonderzoek is er vaak 
sprake van hypokaliëmie en metabole alkalose. Hiervan is bij deze patiënt geen sprake. 

86. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 464 
 FEEDBACK: laagfrequente geluiden worden beter met de klok gehoord, mid- en hoogfrequente geluiden beter met de membraan. 
87. Leerboek kindergeneeskunde: een interactieve benadering in woord en beeld (2e dr. 2011) Brande van den J. e.a., blz. 427-458, 665-702 
 FEEDBACK: frequent en langdurig spugen leidt naast elektrolytstoornissen tot H+ verlies en daarmee tot metabole alkalose. De meest waar-

schijnlijke diagnose als verklaring voor de klachten is pylorushypertrofie. Een kenmerkende klacht hierbij is het krachtig braken van de voeding 
(projectielbraken) zonder gallige bijmenging en achterblijven in gewicht. De biochemische gevolgen van een pylorushypertrofie zijn dehydratie, 
elektrolytstoornissen en metabole alkalose. Uit de laboratoriumwaarden is op te maken dat er sprake is van een metabole alkalose uit het ver-
hoogde pH (7,55), verhoogde HCO3 (32 mmol/l) en verhoogde pCO2 (60 mm Hg) ter compensatie. De verlaagde kalium, natrium en chloride 
waarden laten zien dat er tevens sprake is van elektrolytstoornissen. 

88. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens (7e geh.herz.dr. 2012) Heineman M. e.a., blz. 957 
89. Rook's textbook of dermatology (8e ed. 2010) Rook A. e.a., blz. chapter 30 Bacterial infections, 30.8. 
90. Rook's textbook of dermatology (8e ed. 2010) Rook A. e.a., blz. chapter 23 Eczema, lichenification, Prurigo and Erythroderma. 23.8. 
91. Robbins and Cotran pathologic basis of disease (8th ed. 2010) Kumar V. e.a., blz. 308, fig. 7-40 
92. Anatomische atlas Prometheus (1e ed. 2009) Gilroy A. e.a., blz. 356 
 FEEDBACK: Bij een scapula alata houdt de m. serratus anterior de scapula niet meer goed op zijn plek. Deze spier wordt geïnnerveerd door 

de n. thoracicus longus. Letsel van de n. thoracicus longus is een veel voorkomende complicatie bij een mastectomie. 
93. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 826 
 FEEDBACK: Een DEXA is de meest gebruikte techniek om de botmineraaldichtheid te meten. De T-score is het aantal SD (standaarddeviatie) 

dat de botmineraaldichtheid van een patiënt boven of onder de botmineraaldichtheid van een jongvolwassene zit. De piekbotmassa wordt rond 
het dertigste jaar bereikt. T-score > 1 SD onder piekbotmassa: normale botdichtheid, T-score 1 – 2,5 SD onder piekbotmassa: osteopenie, T-
score = 2,5 SD onder piekbotmassa: osteoporose, T-score = 2,5 SD onder piekbotmassa en aanwezigheid van ten minste 1 fractuur: ernstige 
osteoporose. In de omschreven casus is er sprake van ernstige osteoporose o.b.v. de uitslag van de DEXA scan en de aanwezigheid van een 
fractuur. 

94. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. M23 Slaapproblemen en slaapmiddelen. 2014 
 FEEDBACK: Slaapmiddelen zijn alleen geïndiceerd bij hoge lijdensdruk en/of ernstig disfunctioneren overdag. Schrijf kortdurend (eenmalig) 

een kortwerkend slaapmiddel voor: 10 tot 20 mg temazepam (ouderen 10 mg), of 10 mg zolpidem (ouderen 5 mg) en geef maximaal 5 tot 10 
tabletten, altijd in combinatie met voorlichting en adviezen. Gezien de lange werkingsduur is flurazepam niet geschikt als slaapmiddel. De be-
langrijkste toepassing van oxazepam en diazepam is als anxiolyticum. Oxazepam is minder geschikt als slaapmiddel vanwege de trage ab-
sorptie. 

95. Mims' medical microbiology (5th ed. 2013) Goering R. e.a., blz. 254 
 FEEDBACK: Treponema pallidum is de verwekker van syfilis (lues). Het primaire stadium van syfilis betreft een lokaal ulcus (ulcus du-

rum/harde sjanker) van de genitaliën. Deze genezen spontaan na 6 weken. In de secundaire fase (lues 2), 4-8 weken later, kunnen huiduitslag 
(exantheem, óók op handpalmen en voetzolen), haaruitval, slijmvliesafwijkingen, genitale wratten (condylomata lata) en een griepachtig beeld 
ontstaan. Deze verschijnselen zullen op den duur verdwijnen en de patiënt komt in een latente fase terecht. Neurologische symptomen in de 
tertiaire fase (lues 3) verschijnen over het algemeen na een latente fase van 5 jaar of meer. Neisseria gonorroe veroorzaakt gonorroe, bij 
vrouwen vaak asymptomatisch, bij mannen een druiper (pus uit de penis). Chlamydia trachomatis veroorzaakt chlamydia, bij zowel vrouwen 
als mannen asymptomatisch. Trichomonas vaginalis veroorzaakt uretritis, balanitis en vaginitis, met schuimende fluor vaginalis. 

96. Molecular exercise physiology: an introduction (2014) Wackerhage H., blz. 124 
97. Clinically oriented anatomy (7th ed. 2013/2014) Moore K. e.a., blz. 121 en 127 
98. Clinical surgery (3e ed. 2012) Henry M. e.a., blz. 170-173 
99. - Deze casus bevat FEEDBACK voor studenten in plaats van een literatuurreferentie. 
 FEEDBACK: een gedislokeerde femurkop heeft een zeer grote kans op kopnecrose tenzij goede repositie en fixatie (antwoord B). Bij A wordt 

geen repositie behouden als er al gereponeerd zou worden (A is fout). Vervangen van de kop bij een jonge actieve man zal leiden tot versnel-
de artrose van de kom, revisiechirurgie terwijl het lang niet zeker is dat necrose optreedt (antwoord C is fout) 

100. Rang and Dale's pharmacology (7th ed. 2011/2012) Rang H. e.a., blz. 302 
101. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology (7th ed. 2015/2016) Ross M. e.a., blz. 370 
102. - Deze casus bevat FEEDBACK voor studenten in plaats van een literatuurreferentie. 
 FEEDBACK: vanwege de nierfunctieverslechtering dient de metformine te worden gestaakt (risico op lactaatacidose); de verhoogde glucose-

spiegels zijn mede het gevolg van de sepsis en kunnen in deze periode het beste worden behandeld met insuline. 
103. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis 
104. Dermatovenereologie voor de eerste lijn (8e geh.herz. dr. 2009) Sillevis Smitt J.H. e.a., blz. 169 
 FEEDBACK: Door de uiterst zeldzame metastasering (geschat op 0,03%) is de prognose bij adequate behandeling zeer gunstig. 
105. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. Psoriasis. M39 
 FEEDBACK: Psoriasis guttata is een acute, (gegeneraliseerde) vorm van psoriasis, gekenmerkt door erythematosquameuze papels met een 

diameter van maximaal 1 cm, vooral op de romp en de proximale delen van de extremiteiten. Deze vorm komt vaker voor bij kinderen en bij 
jongvolwassenen. Psoriasis en plaque (psoriasis vulgaris) is zowel bij kinderen als bij volwassenen de meest voorkomende uitingsvorm van 
psoriasis die wordt gekenmerkt door meestal symmetrisch verdeelde rode, scherp begrensde, plaques met zilvergrijze schilfers die zich ge-
makkelijk laten verwijderen. De plaques variëren in grootte en kunnen conflueren. Jeuk treedt vooral op bij het ontstaan van de laesies. Voor-
keurslokalisaties zijn de strekzijden van de ellebogen en knieën, de behaarde hoofdhuid en de lumbosacrale regio. Soms ontstaan plaques, 
veelal zonder schilfering, in de liezen, oksels, in de anogenitale regio of (bij vrouwen) in de submammaire regio (psoriasis inversa). Psoriasis 
pustulosa is een relatief zeldzame vorm van psoriasis met steriele pustels die kunnen conflueren. Deze vorm komt zowel lokaal (met name op 
handpalmen en voetzolen) als gegeneraliseerd voor, in het laatste geval soms vergezeld van koorts en algehele malaise. 

106. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens (7e geh.herz.dr. 2012) Heineman M. e.a., blz. 385 
107. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (3e herz. dr. 2011) Jongh de T. e.a., blz. 696 
108. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (3e herz. dr. 2011) Jongh de T. e.a., blz. 798 
109. Kumar & Clark's clinical medicine (8th ed. 2012) Kumar P. e.a., blz. 664-666 
110. Kumar & Clark's clinical medicine (8th ed. 2012) Kumar P. e.a., blz. 419 
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111. Praktische radiologie (2005) Lemmens A. e.a., blz. 48 
 FEEDBACK: Het mediastinum wordt opgedeeld in een mediastinum superior en inferior. 
 Het mediastinum superior bestaat uit een voorste deel: waarin de thymus gelegen is, een centraal deel: hier liggen de grote vaten, en een dor-

saal deel: waarin de trachea, oesophagus en ductus thoracicus gelegen zijn. Het mediastinum inferior is opgedeeld in een mediastinum ante-
rius: tussen sternum en pericard, het mediastinum medius: tussen hart en pericard, en het mediastinum posterior tussen wervelkolom en peri-
card. 

112. Volksgezondheid en gezondheidszorg (6e geh. herz. dr. 2012) Mackenbach J. e.a., blz. 226 
 FEEDBACK: De sensitiviteit van een test is het percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen. De specificiteit van een test is 

het percentage terecht negatieve uitslagen onder de niet-zieke personen. Als de test een hoge sensitiviteit heeft, wordt een ziekte snel/vaak 
aangetoond. Een lage specificiteit resulteert in weinig terecht negatieve uitslagen (dus wel positieve) onder de niet-zieke personen en dit resul-
teert in een groot aantal personen met een fout-positieve uitslag. De voorspellende waarden (positief en negatief) zijn populatiespecifiek en 
zijn géén algemeen kenmerk van een test zelf. De waarden zijn slechts geldig voor de test, op die welomschreven manier gebruikt, bij die wel-
omschreven populatie en in die welomschreven omstandigheden. De voorspellende waarde is dus anders in, bijvoorbeeld, de huisartsenprak-
tijk ten opzichte van de specialist in het ziekenhuis (andere populatie). Over populatie-eigenschappen (prevalentie/incidentie) wordt niets in de 
vraag vermeld. Beide ‘voorspellende waarde antwoorden’ zijn dus fout. 

113. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 202, 597, 599 
 FEEDBACK: Een pneumonie, die BINNEN 72 uur na opname in het ziekenhuis ontstaat/bestaat, wordt een community acquired pneumonie 

genoemd. Een pneumonie, die NA 72 uur na opname in het ziekenhuis ontstaat, wordt een hospital acquired pneumonie of nosocomiale 
pneumonie genoemd. De reden voor deze indeling is de incubatietijd van de ziekte en het verschil in behandeling. Het overgrote merendeel 
van de community acquired pneumonieën wordt veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae, maar ook Haemophilus influenzae en de even-
eens 'atypische verwekkers', waaronder Mycoplasmata en Chlamydiae. Bij hospital acquired pneumonieën zijn gramnegatieve bacteriën (zo-
als E. coli, Proteus species, Klebsiella species) de meest frequente verwekkers. Een opportunistische pneumonie is een pneumonie, die kan 
optreden bij mensen met een verminderde afweer. Bijvoorbeeld een ongebruikelijke schimmelinfectie bij patiënten die chemokuren ondergaan 
of bij patiënten met AIDS. 

114. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 507-511 
 FEEDBACK. In situaties waarbij aanvullend onderzoek in de vorm van echografie niet direct aanwezig is geeft het lichamelijk onderzoek een 

eerste aanzet om de aard van het klepprobleem aan te geven. De 2e intercostale ruimte wijst op een aortaklepprobleem. De daling in de pols-
druk, waargenomen door de wijziging in bloeddrukmeting, wijst op een stenose van de klep. Een insufficiëntie zou een stijging van de polsdruk 
veroorzaken. 

115. Neurologie (5e dr. 2013, 2e opl. 2013) Hijdra A. e.a., blz. 231-232 
 FEEDBACK: Onder het niveau van de laesie wordt ipsilateraal een parese/paralyse gevonden, passend bij een uitval van de tractus cortico-

spinalis lateralis. Contralateraal is de motoriek ongestoord. Van de tractus corticospinalis kruist 90% van de vezels in de medulla oblongata de 
middenlijn. Deze vezels vormen daarna de tractus corticospinalis lateralis die in de zijstreng van het ruggenmerg afdaalt. 

116. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-
urinesteenlijden#idp14605632 

 FEEDBACK: Koorts hoort niet bij een typische niersteenaanval en indiceert een verwijzing. Een typische urinesteenaanval wordt gekenmerkt 
door eenzijdige koliekpijn, met bewegingsdrang al dan niet met misselijkheid en braken. Vaak is erytrocyturie aantoonbaar, soms heeft de pa-
tiënt macroscopische hematurie. Bij kinderen en adolescenten komt een niersteenaanval niet vaak voor. Vanaf volwassen leeftijd neemt de in-
cidentie echter toe. Een intramusculaire diclofenacinjectie is de standaard aanvangsbehandeling bij heftige klachten van een niersteenkoliek. 
Indicaties voor een verwijzing (uit de NHG-standaard): koorts; onbeheersbare pijn ondanks pijnstilling; vermoeden van dubbelzijdig steenlij-
den; zwangerschap; nierinsufficiëntie (eGFR < 30 ml/min) of als bekend is dat de patiënt slechts één nier heeft; dilatatie bij echografie of op de 
CT-scan; klachten of hematurie na 4 weken en geen mogelijkheid een CT-scan aan te vragen; persisteren van (beheersbare) pijn en/of erytro-
cyturie na: 4 weken, tenzij op de CT-scan een kleine, distale uretersteen (< 5 mm) is gezien; 8 weken, als een kleine distale uretersteen on-
danks behandeling met tamsulosine nog steeds niet is geloosd; recidiverende stenen (verschillende stenen binnen één jaar) of een struviet-, 
cystine- of urinezuursteen, vanwege de mogelijke consequenties voor het beleid. 

117. - Deze casus bevat FEEDBACK voor studenten in plaats van een literatuurreferentie. 
 FEEDBACK: voor het verwijderen van (een deel van de navel) volstaat het verdoven van de teen met geleidingsanesthesie (Oberst), alterna-

tief C is goed. Het vergroten van het verdoofde gebied geeft meer last voor de patiënt (bijv. femoralisblok, B fout) en de risico's (bijvoorbeeld 
hoge systemische lidocaïnespiegels, C fout). 

118. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. Anemie 
119. Essential cell biology (4th ed. 2013/2014) Alberts B. e.a., blz. 652 
120. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens (7e geh.herz.dr. 2012) Heineman M. e.a., blz. 241 
121. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. M32 Zwangerschap en kraamperiode 2015 
122. Dermatovenereologie voor de eerste lijn: een systematische introductie (9e geh.herz. dr. 2014) Sillevis Smitt J.H. e.a., blz. 149 
123. Nelson essentials of pediatrics (7th ed. 2014/2015) Marcdante K. e.a., blz. 238 
124. Clinical epidemiology: the essentials (5e ed. 2013/2014) Fletcher R. e.a., blz. 111-114 
 FEEDBACK: Specificiteit is de proportie negatieven onder de niet-zieken, de ‘terecht negatieven’, ofwel de proportie van een groep personen 

zonder de onderzochte ziekte die met de indextest (diagnostische test waarvan de diagnostische eigenschappen worden onderzocht) terecht 
als niet-ziek geclassificeerd worden. Sensitiviteit is de proportie positieven onder de zieken, de ‘terecht positieven’, ofwel de proportie van de 
groep personen met de onderzochte ziekte die met de indextest terecht als ziek geclassificeerd wordt. In de casus wil de specificiteit van 85-
93% dus zeggen dat 85-93% een (terecht) negatieve test heeft. De rest (7-15%) heeft dus een (vals) positieve test: in werkelijkheid geen rup-
tuur, wel een ruptuur zichtbaar op de echo. 

125. Vander's human physiology: the mechanisms of body function (12th ed. 2011) Widmaier E. e.a., blz. 440, 474 
 FEEDBACK: Het volume van de longen hangt af van de transpulmonale druk en de rekbaarheid van het longweefsel. Bij een pneumothorax is 

de rekbaarheid en de structuur van het longweefsel niet veranderd. De transpulmonale druk is het verschil tussen de druk in de alveoli en de 
druk van de intrapleurale vloeistof die de longen omringt. Doordat er bij een pneumothorax een open verbinding met de buitenlucht is ontstaan 
is de intrapleurale druk gestegen (van -4 mm Hg tot 0 mm Hg). Door een thoraxdrain op zuigdrainage (een negatief druk systeem) wordt de 
negatieve intrapleurale druk hersteld. Wanneer thoraxdrainage via een hevel wordt toegepast, maakt men gebruik van een thoraxdrain op wa-
terslot om onder lichte onderdruk de long te ontplooien. Beademing is geen geschikte behandeling, omdat hierdoor geen negatieve intrapleu-
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rale druk zal ontstaan. 
126. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 412 
 FEEDBACK: De prognose van anorexia nervosa wordt ongunstiger naarmate de aanvangsleeftijd hoger is en de eetstoornis langer onbehan-

deld blijft: er treedt vaak verschuiving op naar boulimia nervosa en/of comorbiditeit vooral met een depressieve stoornis en alco-
hol/drugsmisbruik. De beste resultaten zijn te verwachten bij anorexia nervosa van het zuivere ‘vasters-type’ (geen eetbuien, braken en laxe-
ren), die voorkomt bij patiënten = 18 jaar en nog niet langer dan een jaar bestaat. 

127. Medical physiology: a cellular and molecular approach (2nd upd. ed. 2012) Boron W. e.a., blz. 501-502 
128. Nelson essentials of pediatrics (7th ed. 2014/2015) Marcdante K. e.a., blz. 125-132 
129. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (3e herz. dr. 2011) Jongh de T. e.a., blz. 340 
130. Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie: een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek (2e herz. dr. 2012) Olde Rikkert M. e.a., blz. 50, 

238 
 FEEDBACK: Een delier kent een vrij abrupt begin, van uren tot weken. De aandacht is verminderd, als teken van een verminderd bewustzijn. 

Het bewustzijn fluctueert meestal over de dag, waarbij hallucinaties, wanen en agitatie op kan treden. Met name het kortetermijngeheugen is 
vaak gestoord. Bij een hypoactief delier staat de afwezigheid of teruggetrokkenheid op de voorgrond. De oriëntatie in tijd plaats en persoon is 
meestal gestoord. Dementie kent een sluipend begin (maanden tot jaren). Bij patiënten met deze dementie is vooral het kortetermijngeheugen 
aangedaan, maar later ook het langetermijngeheugen. Deze patiënten hebben een normale aandacht. Op vragen geven zij vaak foute ant-
woorden (confabulaties) en zelden “weet niet” antwoorden. De oriëntatie zal geleidelijk verslechteren, meestal beginnend met een desoriënta-
tie in tijd, en later ook in plaats en persoon. Een depressie begint meestal minder abrupt en ontstaat in weken tot maanden. Het geheugen is 
vaak intact, maar er kunnen ook geheugenstoornissen optreden waarbij het korte en lange termijn geheugen in gelijke mate aangedaan zijn. 
Patiënten geven veel antwoord met “weet niet”. Vaak is de concentratie en de aandacht bij deze patiënten ook verminderd. De oriëntatie in 
tijd, plaats en persoon is meestal wel intact. 

131. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. Schouderklachten 
 FEEDBACK: Het type schouderklacht bepaalt de plaats van de injectie. Subacromiaal bij bewegingsbeperking van vooral de abductie, het-

geen op een bursitis wijst, en bij een pijnlijk abductietraject, intra-articulair glenohumeraal bij bewegingsbeperking van vooral de exorotatie, 
wat past bij een capsulitis. 

132. Leerboek medische ethiek (4e herz.dr. 2013) Have ten J. e.a., blz. 331 
133. Rubin's pathology: clinicopathologic foundations of medicine (6e ed. 2011/2012) Rubin R. e.a., blz. 573 
134. Leerboek urologie (3e herz. dr. 2013) Bangma C., blz. GEEN OPGAVE 
135. Rang and Dale's pharmacology (7th ed. 2011/2012) Rang H. e.a., blz. 518 
136. Kumar & Clark's clinical medicine (8th ed. 2012) Kumar P. e.a., blz. GEEN OPGAVE 
137. Klinische neurologie (17e herz. dr. 2012) Kuks J. e.a., blz. 24.3 
138. Kumar & Clark's clinical medicine (8th ed. 2012) Kumar P. e.a., blz. 291 
139. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 714 
140. Robbins and Cotran pathologic basis of disease (9th ed. 2014/2015) Kumar V. e.a., blz. 90-91 
141. Leerboek kindergeneeskunde (2e geh. herz. dr. 2015) Heymans H. e.a., blz. 638 
142. Clinical epidemiology: the essentials (5e ed. 2013/2014) Fletcher R. e.a., blz. 87 
143. Clinical epidemiology: the essentials (5e ed. 2013/2014) Fletcher R. e.a., blz. 112 
144. Illustrated textbook of paediatrics (4th ed. 2012) Lissauer T. e.a., blz. 301-315 
 FEEDBACK: Een ventrikel septumdefect (VSD) zorgt voor een links-rechts shunt en veroorzaakt geen cyanose. Transpositie van de arteriën 

en een compleet atrioventriculair septumdefect geven beide cyanose. Tetralogie van Fallot hoeft, tussen de spells door, geen cyanose te ge-
ven. De incidentie van Fallot is veel lager dan VSD. Het tijdbeloop past meer bij een VSD dan bij een Fallot. 

145. Leerboek gezondheidsrecht (3e herz. dr. 2013) Engberts D. e.a., blz. 82 
 FEEDBACK: Ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie kunnen onder bepaalde voorwaarden op de patiënt middelen en maatregelen 

worden toegepast die nog niet opgenomen zijn in het behandelplan. Toepassing hiervan is slechts toegestaan ter overbrugging van tijdelijke 
noodsituaties. Het gevaar dat de patiënt veroorzaakt moet voortvloeien uit zijn stoornis van de geestvermogens. In het Besluit middelen en 
maatregelen Bopz worden de volgende interventies genoemd: separatie, fixatie, medicatie en de toediening van vocht of voeding. Bovendien 
moet de interventie tijdelijk zijn. De maximale duur is zeven dagen. Langdurige depotmedicatie is als dwangmiddel niet toegestaan. 

146. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens (7e geh.herz.dr. 2012) Heineman M. e.a., blz. 841-843 
147. Neuroanatomy: text and atlas (4th ed. 2012) Martin J., blz. hfdst.: Head and Neck 
148. Clinically oriented anatomy (7th ed. 2013/2014) Moore K. e.a., blz. GEEN OPGAVE 
149. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 208-214 
150. Anamnese en lichamelijk onderzoek (7e dr. 2014) Meer van der J. e.a., blz. 110 
151. Functionele histologie (14e herz. dr. 2014) Junqueira L. e.a., blz. 629-631, 635 
 FEEDBACK: De grens tussen de epitheeltypen van de uterus en de vagina verloopt grillig en varieert in positie. Bij een jong meisje ligt deze 

grens juist binnen het cervixkanaal, dus meer naar binnen ten opzichte van het ostium externum. In de geslachtsrijpe periode ligt deze grens 
juist op de ectocervix, en na de menopauze weer in het cervixkanaal. De situatie in deze zone en de plaats van de epitheelovergang worden 
beïnvloed door hormonale factoren, trauma en ontsteking, zwangerschap en bevalling. 

152. Leerboek oogheelkunde (2013) Tan H. e.a., blz. 47 
 FEEDBACK: Een retinale vaatocclusie geeft een defect dat van boven of van onderen komt vanwege de organisatie van het retinale vaatstel-

sel. Een neurologische oorzaak als een herseninfarct levert meestal een defect aan de zijkant, de hemianopsie. Gezichtsvelddefecten bij 
glaucoom verlopen initieel in vezelbundelpatronen en acuut glaucoom geeft pijn. In het eindstadium is enkel een centrale rest over. Een ge-
zichtsvelddefect dat gepaard gaat met lichtflitsen is suspect voor een ablatio retinae (netvliesloslating). Een glasvochtbloeding geeft een vi-
susdaling die voorafgegaan wordt door het zien van een massale hoeveelheid zwarte stippen. 

153. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. Diepe veneuze trombose en longembolie 
 FEEDBACK: Door gebruik te maken van een beslisregel waarmee een risicoscore wordt berekend kan de huisarts onderscheid maken tussen 

een verhoogd of niet-verhoogd risico op aanwezigheid van diep veneuze trombose (DVT) bij een patiënt. Deze patiënt heeft een verhoogd ri-
sico (op basis van gebruik orale anticonceptie, operatie in afgelopen maand, afwezigheid van trauma dat de zwelling verklaard, uitgezette ve-
nen van het been en een verschil van maximale kuitomvang van meer dan 3 cm). Het beleid dat hierop volgt, is het maken van een echografie 
van het been. Bij een laag risico wordt de D-dimeer bepaald. Bij een verhoogd risico op een longembolie wordt verwezen naar een internist. 
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Het blind starten met antistollingsmedicatie wordt niet gedaan. 
154. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009, 5e opl. 2014/2015) Hengeveld M. e.a., blz. 145-149 
 FEEDBACK: Voor preventieve interventies gericht op psychiatrische stoornissen is een aangescherpte definitie ontwikkeld. Er worden hierbij 

vier vormen van preventie onderscheiden. Selectieve preventie is gericht op individuen of een subgroep van de populatie waarbij het risico op 
het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis aanzienlijk groter is dan gemiddeld (zoals het geval is bij kinderen van ouders met psychiatri-
sche problemen). Geïndiceerde preventie is gericht op mensen met subsyndromale klachten: beginnende psychiatrische klachten die qua 
ernst, duur of hun samenhang met andere symptomen niet voldoen aan de DSM-IV-criteria van een psychiatrische stoornis. Waar bij selectie-
ve preventie nog geen problemen aanwezig hoeven te zijn, is dat bij geïndiceerde preventie wel het geval. Universele preventie is gericht op 
de algemene bevolking of een deelpopulatie die niet geïdentificeerd is op basis van een individuele risicofactor. Zorggerichte preventie is ge-
richt op mensen die wel een aandoening hebben volgens DSM-IV-criteria. Preventieve interventies gericht op deze groepen zijn gericht op te-
rugvalpreventie, het voorkomen van comorbiditeit en het verminderen van de gevolgen van psychiatrische aandoeningen voor mensen in de 
directe omgeving. 

155. Fysische diagnostiek: uitvoering en betekenis van het lichamelijk onderzoek (2e herz. dr. 2015) Jongh de T. e.a., blz. heupgewricht 
156. Gray's anatomy for students (2014) Drake R., blz. GEEN OPGAVE 
157. Behavioral Medicine: a guide for clinical practice (4th ed. 2014) Feldman M. e.a., blz. chapter 12 
158. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (3e herz. dr. 2011) Jongh de T. e.a., blz. GEEN OPGAVE 
159. Leerboek chirurgie (2e geh.herz. dr. 2012) Gooszen H. e.a., blz. GEEN OPGAVE 
160. Harrison's principles of internal medicine (19th ed. 2015) Kasper D. e.a., blz. 174: Enterococcal Infections 
161. Leerboek urologie (3e herz. dr. 2013) Bangma C., blz. 126-128 
 FEEDBACK: De casus zoals beschreven past bij een hydrokèle, een vochtcollectie tussen de tunica vaginalis en tunica albuginea. Een sper-

matokèle is een uitbochting van een buisje van de rete testis of van de epididymis. Meestal geeft dit geen klachten. Bij lichamelijk onderzoek 
kan een zwelling gevoeld worden die, in tegenstelling tot bij een hydrokèle, meestal wel van de testis kan worden afgegrensd. Bij echografie 
worden scherp afgrensbare hypo-echogene laesies gezien die soms echorijk debris bevatten. Een varicokèle is een dilatatie van de plexus 
pampiniformis in de funiculus spermaticus. Dit geeft meestal geen klachten. Bij lichamelijk onderzoek wordt een weke, niet-pijnlijke zwelling in 
de funiculus en/of rond de testis gevoeld die aanvoelt als een zak wormen. Bij echografie worden multipele tortueuze gedilateerde venen ge-
zien. 

162. Fysische diagnostiek: uitvoering en betekenis van het lichamelijk onderzoek (2e herz. dr. 2015) Jongh de T. e.a., blz. 98-103 
 FEEDBACK: De souffle bij een pulmonalisstenose heeft een punctum maximum over de tweede intercostale ruimte links. Het punctum maxi-

mum van de souffle bij een aortaklepstenose ligt op de tweede intercostale ruimte rechts en straalt uit naar de carotiden. Lekkage van de aor-
taklep gaat gepaard met een souffle die het luidst is op de derde intercostale ruimte links. Op de vierde/vijfde intercostale ruimte links kan de 
sluiting van de tricuspidalisklep gehoord worden, onderdeel van de eerste harttoon. 

163. Neurologie (5e dr. 2013, 2e opl. 2013) Hijdra A. e.a., blz. 367 
 FEEDBACK: Bij een nervus peroneus neuropathie is de inversie van de voet gespaard, terwijl dit bij een radiculair syndroom L5 is aangedaan. 

Daarbij past de verdeling van de gevoelsstoornissen ook beter bij een nervus peroneus neuropathie dan bij een radiculair syndroom L5. Een 
polyneuropathie geeft sensibele stoornissen meestal symmetrisch en sokvormig. De achillespeesreflex is hierbij meestal symmetrisch ver-
laagd of afwezig. Een tarsaletunnelsyndroom geeft brandende pijn in met name de voetzool en tenen. Behalve gevoelsstoornissen laat het 
neurologisch onderzoek geen afwijkingen zien. 

164. Farmacotherapeutisch Kompas. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/, blz. Obstipatie 
 FEEDBACK: Bij obstipatie met fecale impactie wordt in eerste instantie gekozen voor rectale medicatie of het gebruik van een hoge dosis ma-

crogol (8 sachets per dag binnen 6 uur); daarna kan worden overgegaan op de standaardbehandeling met orale laxantia. Voor de lediging van 
alleen het rectum kan worden volstaan met een zetpil of een klysma met klein volume: bisacodyl of, bij harde feces een microklysma met na-
triumlaurylsulfoacetaat met sorbitol. In deze casus is er sprake van harde ontlasting, dus wordt gekozen voor het laatste. Bij de medicamen-
teuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmoti-
sche werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. 

165. Porth’s Pathophysiology. Concepts of altered health states (9th ed. 2014) Grossman S. e.a., blz. 901 
166. Leerboek reumatologie en klinische immunologie (2013) Bijlsma J., blz. 14 
167. Leerboek psychiatrie (2e geh.herz. dr. 2009) Hengeveld M. e.a., blz. 100 
168. Functionele histologie (14e herz. dr. 2014) Junqueira L. e.a., blz. 296 
 FEEDBACK: Monocyten zijn de immuuncellen die zich ontwikkelen tot cholesterolrijke schuimcellen. Monocyten zijn voorlopers van macrofa-

gen. Schuimcellen zijn met lipiden gevulde macrofagen. Granulocyten fagocyteren ook, maar worden nooit schuimcellen. Lymfocyten fagocy-
teren niet. 

169. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th ed. 2016) Hall J., blz. 422 
170. NHG-standaarden voor de huisarts. https://www.nhg.org/, blz. Acuut hoesten M78 (Actualisering standaardenkaartje 2013: herzien t.o.v. de 

versie van 2011) 
 FEEDBACK: In deze casus is er sprake van een matig-ernstige pseudokroep. De ernst van pseudokroep kan worden onderverdeeld in milde, 

matig-ernstige en ernstige pseudokroep, en dreigend respiratoir falen. Mild: blafhoest, geen stridor, geen significante intrekkingen in rust; ma-
tig-ernstig: frequente blafhoest, goed hoorbare stridor in rust, intrekkingen in rust, geen agitatie; ernstig: frequente blafhoest, opvallende inspi-
ratoire en soms ook expiratoire stridor, forse intrekkingen in rust, hoeveelheid ingeademde lucht verminderd bij auscultatie, significante nood 
en agitatie; dreigend respiratoir falen: blafhoest (vaak niet prominent), hoorbare stridor in rust (soms moeilijk hoorbaar), intrekkingen (soms 
niet opvallend), lethargie of verminderd bewustzijn en een grauw uiterlijk. Geef bij matig-ernstige pseudokroep eenmalig dexamethason in de 
vorm van dexamethasondrank of bij braken intramusculair. Dexamethason is overigens niet geregistreerd voor gebruik bij pseudokroep. Een 
milde pseudokroep, waarbij geen sprake is van ernstige benauwdheid, neemt zonder speciale maatregelen over het algemeen binnen enkele 
uren af. De effectiviteit van stomen bij pseudokroep is niet aangetoond. Bij milde pseudokroep is een afwachtend beleid verantwoord. Amoxi-
cilline wordt gegeven wanneer er sprake is van een pneumonie. 

171. Functionele histologie (14e herz. dr. 2014) Junqueira L. e.a., blz. 601-605 
 FEEDBACK: PSA is een enzym dat van betekenis is voor het regelen van de vloeibaarheid van het semen. Sperma bestaat slechts voor 10% 

uit cellen; de rest wordt gevormd door het seminale plasma, dat voornamelijk afkomstig is uit de vesiculae seminales en de prostaat. Het se-
creet van de prostaat is dun vloeibaar en licht alkalisch. Het beschermt de zaadcellen tegen het zure milieu van de vagina en bevordert de 
beweeglijkheid van de zaadcellen. Bij de ejaculatie krijgen de spermatozoën, onder meer door de werking van PSA, het vermogen tot een ge-
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coördineerde vrije beweeglijkheid en het vermogen om een eicel te bevruchten. 
172. Functionele histologie (14e herz. dr. 2014) Junqueira L. e.a., blz. 287 
 FEEDBACK: De lamina elastica interna komt alleen in arteriën voor. Verder zijn de intima en media sterker ontwikkeld in een arterie, terwijl de 

tunica adventitia in de vene naar verhouding beter ontwikkeld is. 
173. Farmacotherapeutisch Kompas. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/, blz. bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/n/nifedipine 
174. Vander's human physiology: the mechanisms of body function (12th ed. 2011) Widmaier E. e.a., blz. 316-318 
 FEEDBACK: Een feochromocytoom is een catecholamineproducerende tumor en bevindt zich in de medulla van de bijnier. Het medulla pro-

duceert adrenaline en noradrenaline. Aldosteron en cortisol worden in de cortex van de bijnier geproduceerd. ACTH wordt in de voorste hypo-
fysekwab aangemaakt en heeft een positieve invloed op de aanmaak van cortisol. 

175. Leerboek chirurgie (2e geh.herz. dr. 2012) Gooszen H. e.a., blz. 187, 302, 311, 386 
 FEEDBACK: Carcinoïden zijn langzaam groeiende hormoonproducerende tumoren die in de gehele tractus digestivus kunnen voorkomen. 

Carcinoïden worden het meest frequent aangetroffen in de appendix, meestal in het distale deel. Carcinoïdtumoren zijn verantwoordelijk voor 
0,2 tot 0,7% van alle appendectomieën en vormen meer dan 80% van de appendixtumoren. Het divertikel van Meckel is een embryologisch 
overblijfsel tussen de primitieve darm en dooierzak. De twee structuren blijven verbonden via de ductus vitellinus, die in de normale ontwikke-
ling oblitereert na 5 tot 7 weken. Een persisterende ductus kan leiden tot een omfalo-enterische fistel tussen ileum en navel wanneer de volle-
dige ductus doorgankelijk blijft, tot het divertikel van Meckel als het intestinale deel van de ductus persisteert tot een sinus vanuit de navel als 
het umbilicale gedeelte zich niet sluit en tot een fibreuze streng tussen navel en ileum indien de ductus niet geheel geresorbeerd wordt. 
Lymphadenitis mesenterialis is een mild ziektebeeld waarbij een gegeneraliseerde virale infectie leidt tot een zwelling van lymfeklieren in on-
der andere hals en buik. Het is met name een oorzaak van buikpijn bij kinderen die zich rechtsonder lokaliseert. De appendix is hierbij niet be-
trokken. Een microperforatie zou altijd mogelijk kunnen zijn maar hier wordt niet naar gezocht bij pathologisch onderzoek. 

176. Kumar & Clark's clinical medicine (8th ed. 2012) Kumar P. e.a., blz. 242-243 
177. Obstetrics and gynecology (7th upd. and exp. ed. 2013/2014) Beckmann C. e.a., blz. 341 
178. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens (7e geh.herz.dr. 2012) Heineman M. e.a., blz. hfdst. 31 gynaecologische infecties 
 FEEDBACK: alle diagnoses kunnen het acute buikbeeld verklaren. Het juist gebruik van de anticonceptiepil maakt antwoord B onwaarschijn-

lijk. Bovendien pleit de pathologische fluor vaginalis sterk voor diagnose C terwijl hier geen verklaring voor is bij de andere drie genoemde dia-
gnoses. 

179. Interne geneeskunde (14e geh. herz. dr. 2010/2011) Meer van der J. en Stehouwer C. e.a., blz. 915 
180. Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie: een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek (2e herz. dr. 2012) Olde Rikkert M. e.a., blz. 303 
181. Essentials of clinical geriatrics (7th upd. ed. 2013) Kane R., blz. 139 
182. Anamnese en lichamelijk onderzoek (6e dr. 2012) Meer van der J. e.a., blz. 141 
183. Kumar & Clark's clinical medicine (8th ed. 2012) Kumar P. e.a., blz. hfdst. 11, blz. 543 
184. Current diagnosis & treatment: emergency medicine (7th ed. 2012) Stone C. e.a., blz. chapter 28 
185. Spoedeisende hulp in de huisartsenpraktijk (2e herz. dr. 2008) Keeman J. e.a., blz. 19 
186. Volksgezondheid en gezondheidszorg (6e geh. herz. dr. 2012) Mackenbach J. e.a., blz. 326 
187. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th ed. 2016) Hall J., blz. 115 
188. Biochemistry (7e ed. 2012) Berg J. e.a., blz. 303 
189. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th ed. 2016) Hall J., blz. hfdst. 27 
190. Zakboek oogheelkunde (4e dr. 2013) James C. e.a., blz. 198 
191. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek (8e herz. dr. 2016) Zielhuis G. e.a., blz. GEEN OPGAVE 
192. NHG-Standaarden voor de huisarts (2015) deel 1 en 2, blz. 1076 
193. Kumar & Clark's clinical medicine (9th ed. 2016/2017) Kumar P. e.a., blz. hfdst. 13 
194. Nelson essentials of pediatrics (7th ed. 2014/2015) Marcdante K. e.a., blz. hfdst. 56 
195. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (4e dr. 2016) Jongh de T. e.a., blz. 241 
196. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th ed. 2016) Hall J., blz. hfdst. 12 
197. Diagnostiek van alledaagse klachten: bouwstenen voor rationeel probleemoplossen (4e dr. 2016) Jongh de T. e.a., blz. 661 
198. Kumar & Clark's clinical medicine (9th ed. 2016/2017) Kumar P. e.a., blz. hfdst. 30 
199. Leerboek chirurgie (2e geh.herz. dr. 2012) Gooszen H. e.a., blz. 316-317 
 FEEDBACK: Van alle patiënten met de ziekte van Crohn kampt 20% met perianale abcessen en/of fistels. De ziekte van Crohn onderscheid 

zich hiermee ook van andere darmaandoeningen. Het klachtenpatroon is zeer gevarieerd en wordt bepaald door de lokalisatie en manifestatie 
van de aandoening. Meestal heeft de patiënt al jaren klachten voordat de diagnose ziekte van Crohn wordt gesteld. Het is een ziekte die op 
jonge leeftijd voorkomt. De helft tot twee derde van de patiënten is nog geen 30 jaar wanneer de ziekte zich manifesteert. 

200. Obstetrie en gynaecologie: de voortplanting van de mens (7e geh.herz.dr. 2012) Heineman M. e.a., blz. 284-285 
 FEEDBACK: Een optimale zwangerschapsdatering verkrijgt men tussen 10 en 12 weken met de crown-rump length (CRL) ofwel de kruin-

stuitlengte. Vanaf 12 weken is de omtrek van de foetale schedel betrouwbaarder en wordt de termijn bepaald op basis daarvan. De femurleng-
te en buikomtrek wordt doorgaans gemeten bij de 20 weken echo, als maat voor de foetale groei. 
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CASUS OPGENOMEN IN DE INTERUNIVERSITAIRE VOORTGANGSTOETS GENEESKUNDE - MEI 2017 
 

- Gesorteerd op vraagnummer in de toets - 
 
 
1. 1255 INT /12 UMCG 
2. 8751 NEU /12 UMCN 
3. 10378 KG /06 UMCN 
4. 11561 CHI /09 UMCN 
5. 11648 HG /01 UMCN 
6. 13226 DOK /07 UMCN 
7. 13631 INT /06 UMCN 
8. 13945 FAR /02 LUMC 
9. 14237 HG /10 UMCN 
10. 14297 NEU /11 UMCN 
11. 14592 HG /05 UMCG 
12. 14853 HG /12 UMCG 
13. 15062 BCG /10 UMCN 
14. 15356 PA /10 UM FHML-G 
15. 15491 KG /10 UMCN 
16. 15663 DOK /11 UMCN 
17. 15688 FAR /06 UMCG 
18. 15784 ANA /01 UMCN 
19. 15795 ANA /02 UMCN 
20. 15828 FY /04 UMCN 
21. 15856 BCG /12 UMCG 
22. 16020 FY /06 UM FHML-G 
23. 16207 CHI /01 LUMC 
24. 16399 HG /08 LUMC 
25. 16451 BCG /06 LUMC 
26. 16486 INT /05 LUMC 
27. 16675 PS /08 LUMC 
28. 16749 INT /10 LUMC 
29. 16816 BCG /05 UMCN 
30. 16949 ANA /05 UMCG 
31. 16988 HG /08 UMCN 
32. 16990 HG /12 UMCN 
33. 17053 INT /05 UMCN 
34. 17069 NEU /11 UM FHML-G 
35. 17145 DOK /08 UM FHML-G 
36. 17221 EMS /05 LUMC 
37. 17253 INT /06 LUMC 
38. 17363 PS /03 UMCN 
39. 17399 FAR /10 LUMC 
40. 17434 PS /03 LUMC 
41. 17659 ANA /10 UM FHML-G 
42. 17890 PS /03 UM FHML-G 
43. 17953 PS /03 UMCG 
44. 18101 BCG /02 UMCG 
45. 18127 BCG /11 LUMC 
46. 18191 INT /01 UM FHML-G 
47. 18277 MET /08 UMCG 
48. 18295 PS /08 UMCG 
49. 18358 PA /02 UMCN 
50. 18429 DOK /11 UMCG 
51. 21541 PA /09 UMCG 
52. 21549 PA /04 UMCG 
53. 21782 PA /05 LUMC 
54. 21808 FY /02 LUMC 
55. 21880 ANA /05 LUMC 
56. 22011 INT /12 LUMC 
57. 22028 DOK /07 LUMC 
58. 22048 NEU /11 LUMC 
59. 22050 DOK /11 LUMC 
60. 22073 MET /08 LUMC 
61. 22100 SG /08 LUMC 
62. 22161 INT /09 UMCN 
63. 22440 CHI /05 UMCN 
64. 22613 PS /03 UMCN 
65. 23081 HG /09 UM FHML-G 
66. 23085 CHI /07 UM FHML-G 
67. 23087 MET /03 UM FHML-G 
68. 23139 INT /07 UM FHML-G 
69. 23769 KG /11 UM FHML-G 
70. 23824 KG /05 UM FHML-G 
71. 24003 DOK /07 UMCG 
72. 24007 DOK /07 UMCG 
73. 24143 EMS /12 UMCG 
74. 24159 EMS /09 UM FHML-G 
75. 24240 KG /08 UM FHML-G 
76. 24266 CHI /10 UM FHML-G 
77. 24293 INT /02 UM FHML-G 
78. 24307 EMS /12 UM FHML-G 
79. 24343 BCG /11 UM FHML-G 
80. 24347 BCG /06 UM FHML-G 

81. 24365 FAR /05 UM FHML-G 
82. 24452 KG /01 VUmc 
83. 24455 BCG /09 UM FHML-G 
84. 24469 ANA /04 VUmc 
85. 24482 FY /05 VUmc 
86. 24492 HG /12 VUmc 
87. 24496 KG /09 VUmc 
88. 24632 GYN /06 UM FHML-G 
89. 24662 DOK /07 UM FHML-G 
90. 24663 DOK /12 UM FHML-G 
91. 24684 PA /09 UM FHML-G 
92. 24699 ANA /02 VUmc 
93. 24714 INT /02 VUmc 
94. 24740 PS /03 VUmc 
95. 24793 PA /11 VUmc 
96. 24895 BCG /02 UMCN 
97. 24910 ANA /01 UM FHML-G 
98. 24931 CHI /12 LUMC 
99. 25050 CHI /02 UMCN 
100. 25091 FAR /05 UMCN 
101. 25331 FY /11 UMCN 
102. 25346 INT /10 UMCN 
103. 25383 GER /08 UMCN 
104. 25389 DOK /07 VUmc 
105. 25419 HG /07 VUmc 
106. 25462 GYN /06 LUMC 
107. 25473 HG /02 LUMC 
108. 25476 HG /07 LUMC 
109. 25550 GER /01 UMCG 
110. 25553 GER /05 UMCG 
111. 25592 ANA /06 VUmc 
112. 25613 SG /08 VUmc 
113. 25624 INT /01 VUmc 
114. 25625 INT /05 VUmc 
115. 25631 NEU /02 VUmc 
116. 25651 INT /10 VUmc 
117. 25671 CHI /11 UMCN 
118. 25721 HG /05 UM FHML-G 
119. 25746 BCG /04 UM FHML-G 
120. 25760 GYN /12 UMCN 
121. 25766 HG /04 UM FHML-G 
122. 25797 GER /07 UMCN 
123. 25861 KG /04 LUMC 
124. 25914 EMS /02 VUmc 
125. 25916 FY /01 VUmc 
126. 25930 PS /03 VUmc 
127. 26014 FY /05 LUMC 
128. 26022 KG /12 LUMC 
129. 26035 DOK /01 LUMC 
130. 26052 GER /03 VUmc 
131. 26086 FAR /12 VUmc 
132. 26269 MET /08 UMCN 
133. 26270 PA /01 UMCN 
134. 26320 CHI /10 UMCG 
135. 26357 FAR /09 UMCN 
136. 26379 INT /05 UMCG 
137. 26382 NEU /11 UMCG 
138. 26404 INT /09 LUMC 
139. 26420 PS /03 LUMC 
140. 26507 PA /07 LUMC 
141. 26511 KG /03 UMCN 
142. 26512 EMS /03 UMCN 
143. 26515 EMS /04 UMCN 
144. 26531 KG /05 VUmc 
145. 26534 MET /03 VUmc 
146. 26649 GYN /04 LUMC 
147. 26701 ANA /11 UMCG 
148. 26708 ANA /09 UMCG 
149. 26741 PA /05 VUmc 
150. 26806 HG /12 LUMC 
151. 26823 BCG /08 VUmc 
152. 26830 DOK /11 VUmc 
153. 26833 HG /05 VUmc 
154. 26838 PS /08 VUmc 
155. 26845 CHI /12 UM FHML-G 
156. 26867 ANA /05 UMCG 
157. 26884 PS /08 UM FHML-G 
158. 26894 CHI /02 UMCG 
159. 26907 CHI /05 UMCG 
160. 26944 INT /05 UM FHML-G 

161. 26982 CHI /10 VUmc 
162. 26992 INT /12 VUmc 
163. 26995 NEU /11 VUmc 
164. 27009 GER /09 VUmc 
165. 27090 BCG /01 UMCN 
166. 27127 INT /02 LUMC 
167. 27147 ANA /11 LUMC 
168. 27160 BCG /05 VUmc 
169. 27173 FY /10 UMCG 
170. 27180 FAR /01 VUmc 
171. 27227 BCG /04 VUmc 
172. 27228 BCG /05 VUmc 
173. 27237 FAR /12 LUMC 
174. 27239 FY /06 VUmc 
175. 27240 CHI /06 VUmc 
176. 27256 CHI /09 LUMC 
177. 27273 GYN /04 UMCG 
178. 27333 GYN /04 UMCN 
179. 27397 INT /12 UM FHML-G 
180. 27401 GER /03 UM FHML-G 
181. 27407 GER /03 LUMC 
182. 27459 INT /12 UMCN 
183. 27500 HG /02 LUMC 
184. 27512 CHI /02 UM FHML-G 
185. 27529 HG /12 UM FHML-G 
186. 27539 SG /08 UM FHML-G 
187. 27569 FY /05 UM FHML-G 
188. 27590 BCG /09 UMCG 
189. 27617 BCG /10 UMCG 
190. 27620 DOK /12 UMCG 
191. 27623 EMS /10 UMCG 
192. 27628 HG /03 UMCG 
193. 27632 INT /09 UMCG 
194. 27634 KG /06 UMCG 
195. 27637 HG /11 UMCG 
196. 27643 FY /09 UMCG 
197. 27646 INT /10 UMCG 
198. 27665 INT /08 UMCG 
199. 27668 CHI /09 VUmc 
200. 27677 GYN /12 VUmc 
 
 

De casuscode is als volgt opgebouwd: 
- het volgnummer van de casus in de toets 
- het systeemnummer van de casus 
- de discipline waartoe de casus behoort 
- de categorie waarin de casus behoort 
- de eigenaar/producent van de casus. 
 
 
 
 
Disciplines: 
ANA Anatomie 
BCG Biochemie/genetica/histologie/mole-

culaire celbiologie 
CHI Chirurgie 
DOK Dermatologie/KNO/oog 
EMS Epidemiologie/statistiek 
FAR Farmacologie 
FY Fysiologie 
GER Geriatrie 
GYN Gynaecologie/verloskunde 
HG Huisartsgeneeskunde 
INT Interne Geneeskunde 
KG Kindergeneeskunde 
MET Metamedica 
NEU Neurologie 
PA Patho-, immuno- en microbiologie 
PS Psychiatrie/psychologie 
SG Sociale geneeskunde 
 
 
Categorieën 
01 Ademhalingsstelsel 
02 Spier- en skeletstelsel 
03 Geestelijke gezondheidszorg 
04 Voortplantingsstelsel 
05 Bloed-, lymf- en vaatstelsel, hart 
06 Hormonen en metabolisme 
07 Huid en bindweefsel 
08 Persoonlijke en maatschappelijke as-

pecten, preventie 
09 Spijsverteringsstelsel 
10 Nieren en urinewegen 
11 Zenuwstelsel en zintuigen 
12 Kennis over vaardigheden 
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CASUS OPGENOMEN IN DE INTERUNIVERSITAIRE VOORTGANGSTOETS GENEESKUNDE - MEI 2017 
 

- Gesorteerd op categorie en discipline - 
 
 
18. 15784 ANA /01 UMCN 
97. 24910 ANA /01 UM FHML-G 
165. 27090 BCG /01 UMCN 
23. 16207 CHI /01 LUMC 
129. 26035 DOK /01 LUMC 
170. 27180 FAR /01 VUmc 
125. 25916 FY /01 VUmc 
109. 25550 GER /01 UMCG 
5. 11648 HG /01 UMCN 
46. 18191 INT /01 UM FHML-G 
113. 25624 INT /01 VUmc 
82. 24452 KG /01 VUmc 
133. 26270 PA /01 UMCN 
 
19. 15795 ANA /02 UMCN 
92. 24699 ANA /02 VUmc 
44. 18101 BCG /02 UMCG 
96. 24895 BCG /02 UMCN 
99. 25050 CHI /02 UMCN 
158. 26894 CHI /02 UMCG 
184. 27512 CHI /02 UM FHML-G 
124. 25914 EMS /02 VUmc 
8. 13945 FAR /02 LUMC 
54. 21808 FY /02 LUMC 
107. 25473 HG /02 LUMC 
183. 27500 HG /02 LUMC 
77. 24293 INT /02 UM FHML-G 
93. 24714 INT /02 VUmc 
166. 27127 INT /02 LUMC 
115. 25631 NEU /02 VUmc 
49. 18358 PA /02 UMCN 
 
142. 26512 EMS /03 UMCN 
130. 26052 GER /03 VUmc 
180. 27401 GER /03 UM FHML-G 
181. 27407 GER /03 LUMC 
192. 27628 HG /03 UMCG 
141. 26511 KG /03 UMCN 
67. 23087 MET /03 UM FHML-G 
145. 26534 MET /03 VUmc 
38. 17363 PS /03 UMCN 
40. 17434 PS /03 LUMC 
42. 17890 PS /03 UM FHML-G 
43. 17953 PS /03 UMCG 
64. 22613 PS /03 UMCN 
94. 24740 PS /03 VUmc 
126. 25930 PS /03 VUmc 
139. 26420 PS /03 LUMC 
 
84. 24469 ANA /04 VUmc 
119. 25746 BCG /04 UM FHML-G 
171. 27227 BCG /04 VUmc 
143. 26515 EMS /04 UMCN 
20. 15828 FY /04 UMCN 
146. 26649 GYN /04 LUMC 
177. 27273 GYN /04 UMCG 
178. 27333 GYN /04 UMCN 
121. 25766 HG /04 UM FHML-G 
123. 25861 KG /04 LUMC 
52. 21549 PA /04 UMCG 
 
30. 16949 ANA /05 UMCG 
55. 21880 ANA /05 LUMC 
156. 26867 ANA /05 UMCG 
29. 16816 BCG /05 UMCN 
168. 27160 BCG /05 VUmc 
172. 27228 BCG /05 VUmc 
63. 22440 CHI /05 UMCN 
159. 26907 CHI /05 UMCG 
36. 17221 EMS /05 LUMC 
81. 24365 FAR /05 UM FHML-G 
100. 25091 FAR /05 UMCN 
85. 24482 FY /05 VUmc 
127. 26014 FY /05 LUMC 
187. 27569 FY /05 UM FHML-G 
110. 25553 GER /05 UMCG 
11. 14592 HG /05 UMCG 
118. 25721 HG /05 UM FHML-G 
153. 26833 HG /05 VUmc 
26. 16486 INT /05 LUMC 

33. 17053 INT /05 UMCN 
114. 25625 INT /05 VUmc 
136. 26379 INT /05 UMCG 
160. 26944 INT /05 UM FHML-G 
70. 23824 KG /05 UM FHML-G 
144. 26531 KG /05 VUmc 
53. 21782 PA /05 LUMC 
149. 26741 PA /05 VUmc 
 
111. 25592 ANA /06 VUmc 
25. 16451 BCG /06 LUMC 
80. 24347 BCG /06 UM FHML-G 
175. 27240 CHI /06 VUmc 
17. 15688 FAR /06 UMCG 
22. 16020 FY /06 UM FHML-G 
174. 27239 FY /06 VUmc 
88. 24632 GYN /06 UM FHML-G 
106. 25462 GYN /06 LUMC 
7. 13631 INT /06 UMCN 
37. 17253 INT /06 LUMC 
3. 10378 KG /06 UMCN 
194. 27634 KG /06 UMCG 
 
66. 23085 CHI /07 UM FHML-G 
6. 13226 DOK /07 UMCN 
57. 22028 DOK /07 LUMC 
71. 24003 DOK /07 UMCG 
72. 24007 DOK /07 UMCG 
89. 24662 DOK /07 UM FHML-G 
104. 25389 DOK /07 VUmc 
122. 25797 GER /07 UMCN 
105. 25419 HG /07 VUmc 
108. 25476 HG /07 LUMC 
68. 23139 INT /07 UM FHML-G 
140. 26507 PA /07 LUMC 
 
151. 26823 BCG /08 VUmc 
35. 17145 DOK /08 UM FHML-G 
103. 25383 GER /08 UMCN 
24. 16399 HG /08 LUMC 
31. 16988 HG /08 UMCN 
198. 27665 INT /08 UMCG 
75. 24240 KG /08 UM FHML-G 
47. 18277 MET /08 UMCG 
60. 22073 MET /08 LUMC 
132. 26269 MET /08 UMCN 
27. 16675 PS /08 LUMC 
48. 18295 PS /08 UMCG 
154. 26838 PS /08 VUmc 
157. 26884 PS /08 UM FHML-G 
61. 22100 SG /08 LUMC 
112. 25613 SG /08 VUmc 
186. 27539 SG /08 UM FHML-G 
 
148. 26708 ANA /09 UMCG 
83. 24455 BCG /09 UM FHML-G 
188. 27590 BCG /09 UMCG 
4. 11561 CHI /09 UMCN 
176. 27256 CHI /09 LUMC 
199. 27668 CHI /09 VUmc 
74. 24159 EMS /09 UM FHML-G 
135. 26357 FAR /09 UMCN 
196. 27643 FY /09 UMCG 
164. 27009 GER /09 VUmc 
65. 23081 HG /09 UM FHML-G 
62. 22161 INT /09 UMCN 
138. 26404 INT /09 LUMC 
193. 27632 INT /09 UMCG 
87. 24496 KG /09 VUmc 
51. 21541 PA /09 UMCG 
91. 24684 PA /09 UM FHML-G 
 
41. 17659 ANA /10 UM FHML-G 
13. 15062 BCG /10 UMCN 
189. 27617 BCG /10 UMCG 
76. 24266 CHI /10 UM FHML-G 
134. 26320 CHI /10 UMCG 
161. 26982 CHI /10 VUmc 
191. 27623 EMS /10 UMCG 
39. 17399 FAR /10 LUMC 

169. 27173 FY /10 UMCG 
9. 14237 HG /10 UMCN 
28. 16749 INT /10 LUMC 
102. 25346 INT /10 UMCN 
116. 25651 INT /10 VUmc 
197. 27646 INT /10 UMCG 
15. 15491 KG /10 UMCN 
14. 15356 PA /10 UM FHML-G 
 
147. 26701 ANA /11 UMCG 
167. 27147 ANA /11 LUMC 
45. 18127 BCG /11 LUMC 
79. 24343 BCG /11 UM FHML-G 
117. 25671 CHI /11 UMCN 
16. 15663 DOK /11 UMCN 
50. 18429 DOK /11 UMCG 
59. 22050 DOK /11 LUMC 
152. 26830 DOK /11 VUmc 
101. 25331 FY /11 UMCN 
195. 27637 HG /11 UMCG 
69. 23769 KG /11 UM FHML-G 
10. 14297 NEU /11 UMCN 
34. 17069 NEU /11 UM FHML-G 
58. 22048 NEU /11 LUMC 
137. 26382 NEU /11 UMCG 
163. 26995 NEU /11 VUmc 
95. 24793 PA /11 VUmc 
 
21. 15856 BCG /12 UMCG 
98. 24931 CHI /12 LUMC 
155. 26845 CHI /12 UM FHML-G 
90. 24663 DOK /12 UM FHML-G 
190. 27620 DOK /12 UMCG 
73. 24143 EMS /12 UMCG 
78. 24307 EMS /12 UM FHML-G 
131. 26086 FAR /12 VUmc 
173. 27237 FAR /12 LUMC 
120. 25760 GYN /12 UMCN 
200. 27677 GYN /12 VUmc 
12. 14853 HG /12 UMCG 
32. 16990 HG /12 UMCN 
86. 24492 HG /12 VUmc 
150. 26806 HG /12 LUMC 
185. 27529 HG /12 UM FHML-G 
1. 1255 INT /12 UMCG 
56. 22011 INT /12 LUMC 
162. 26992 INT /12 VUmc 
179. 27397 INT /12 UM FHML-G 
182. 27459 INT /12 UMCN 
128. 26022 KG /12 LUMC 
2. 8751 NEU /12 UMCN 
 
 
 
 
 
 

De casuscode is als volgt opgebouwd: 
- het volgnummer van de casus in de toets 
- het systeemnummer van de casus 
- de discipline waartoe de casus behoort 
- de categorie waarin de casus behoort 
- de eigenaar/producent van de casus. 
 
 
 
 
Disciplines: 
ANA Anatomie 
BCG Biochemie/genetica/histologie/mole-

culaire celbiologie 
CHI Chirurgie 
DOK Dermatologie/KNO/oog 
EMS Epidemiologie/statistiek 
FAR Farmacologie 
FY Fysiologie 
GER Geriatrie 
GYN Gynaecologie/verloskunde 
HG Huisartsgeneeskunde 
INT Interne Geneeskunde 
KG Kindergeneeskunde 
MET Metamedica 
NEU Neurologie 
PA Patho-, immuno- en microbiologie 
PS Psychiatrie/psychologie 
SG Sociale geneeskunde 
 
 
 
 
Categorieën 
01 Ademhalingsstelsel 
02 Spier- en skeletstelsel 
03 Geestelijke gezondheidszorg 
04 Voortplantingsstelsel 
05 Bloed-, lymf- en vaatstelsel, hart 
06 Hormonen en metabolisme 
07 Huid en bindweefsel 
08 Persoonlijke en maatschappelijke as-

pecten, preventie 
09 Spijsverteringsstelsel 
10 Nieren en urinewegen 
11 Zenuwstelsel en zintuigen 
12 Kennis over vaardigheden
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