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Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 
2) te gebruiken als start informatie bij begin project. Het is tevens bijlage van het contract. 
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  INTRODUCTIE 

De opdrachtgever voor dit project is Yvonne van Zeeland, universitair docent bij de faculteit 
Diergeneeskunde (DGK) van de Universiteit Utrecht. Binnen het projectteam van het Universitair 
Stimuleringsfondsproject `Gaming en Simulaties’  is zij hoofdverantwoordelijke voor het project 
rondom het ontwikkelen van een e-simulatie die bedoeld is om studenten de vaardigheden van het 
klinisch redeneren (systematisch en probleemgericht oplossen van een ziektekundig probleem) te 
leren aan de hand van casussen (daadwerkelijke of gesimuleerde patiënten met specifieke 
ziekteverschijnselen). Om bekwaam te worden in het klinisch redeneren is veel en vaak oefenen 
met verschillende casussen belangrijk. Binnen het contactonderwijs is daar slechts beperkt ruimte 
voor. Om studenten meer gelegenheid te geven om te oefenen (buiten contacttijd om) en het 
onderwijs efficiënter te laten verlopen, wil de faculteit DGK gebruik gaan maken van zgn. e-
casussen (elektronische casuïstieken gericht op het klinisch redeneren), die zowel als zelfstandige 
e-modules als ter voorbereiding op contactonderwijs (Blended Learning) kunnen worden ingezet. 

DOEL 

Doelstelling van dit project is om een template te ontwikkelen voor de e-casus (klinisch redeneren) 
waarin studenten (dier)geneeskunde systematisch, stapsgewijs en vragenderwijs een casus leren 
opwerken aan de hand van de probleemgerichte aanpak. In deze casus dienen alle stappen uit het 
klinisch redeneerproces (vraaggesprek – lichamelijk onderzoek –  opstellen probleemlijst en lijst 
van mogelijke oorzaken, en het plan om tot een diagnose en behandeling te komen) aan de orde te 
komen. Dit zal uitgevoerd worden aan de hand van de casus <brakende fret>. 

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

De te ontwikkelen software zal in eerste instantie bedoeld zijn om studenten te laten oefenen met 
klinisch redeneren aan de hand van eenvoudige, lineair opgebouwde casuïstieken (d.w.z. gericht op 
een afgebakend ziekteprobleem dat volgens een vaste systematiek uitgewerkt wordt) die 
stapsgewijs doorlopen worden. De software dient daarbij de volgende functionaliteiten te bevatten: 

1) Nabootsen van een vraaggesprek met een patiënt of eigenaar, waarbij het systeem de 
keuzemogelijkheid biedt uit een reeks van vooraf geformuleerde vragen (multiple choice - 
MCQ). Afhankelijk van de gemaakte keuze zal het systeem leiden naar een vooraf ingesteld 
antwoord/reactie en nieuwe set aan vragen en worden “punten” toegekend voor  
inhoudelijke aspecten (relevantie van de vraag), procedurele aspecten (volgorde waarin 
onderwerpen aan de orde komen) en communicatieve aspecten (wijze van vraagstellen).1  

2) Nabootsen van uitvoeren van een (volledig) lichamelijk onderzoek, waarbij studenten 
tevens gelegenheid krijgen zelf waarnemingen te doen en die te interpreteren (afwijkend 
versus normaal, betekenis van de afwijking).2 Voor het nabootsen van deze stap is benodigd 
dat:  

                                                             
1 Dergelijke aspecten zijn reeds opgenomen in het programma Communicate. Dit programma kan mogelijk als 
“bouwsteen” in de te ontwikkelen software opgenomen worden.  
2 Voorbeelden van acties die in deze en navolgende stappen zijn te vinden in de e-simulatie redeneren van het UMCU. 
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- film/foto/geluidsmateriaal geüpload en afgespeeld kan worden waarna student aan de 
hand van vragen (MCQ, dropdownmenu, kort antwoord invulvragen) keuzes kan maken 
vwb te beoordelen lichaamsdelen (welke onderdelen, inclusief beoordeling daarvan) 

- (sub)onderdelen van een lichamelijk onderzoek in een juiste volgorde geplaatst kunnen 
worden middels een “sleepfunctie” 

- locaties aangeklikt kunnen worden op een 2D/3D animatie van een dier (hotspot 
selectie), waarna geüploade beeld- en/of geluidsmaterialen (foto, video, 
geluidsfragment) van deze locatie getoond worden. A.d.h.v. vervolgvragen (MCQ, kort 
antwoord invulvragen, dropdownmenu) kan de student vervolgens aangeven welke 
aspecten beoordeeld worden, wat de bevindingen zijn, en of dit normaal of afwijkend is.    

- optioneel aanvullende (MCQ) vragen opgenomen kunnen worden om relevante kennis 
van de bouw en functie van het dier alsmede ziektekundige kennis te testen. 

Ook in dit onderdeel kunnen scores toegekend worden voor volledigheid, structuur en wijze 
waarop het onderzoek wordt uitgevoerd (denk bijv. aan locatie van beluisteren van hart) 
alsmede de juistheid en volledigheid van de bevindingen. 

3) Nabootsen van het opstellen van een probleemdefinitie/probleemlijst. Hiervoor dient de 
software alle antwoorden op vragen uit het vraaggesprek en gedane bevindingen tijdens het 
onderzoek te verzamelen (in een centraal “patiëntendossier”), waarna de mogelijkheid 
volgt om uit deze data de belangrijke afwijkingen te selecteren die dan op een 
“probleemlijst” geplaatst worden. Aanvullend zou de software mogelijkheid moeten bieden 
een prioritering in problemen aan te brengen (aanpassen van volgorde middels slepen of 
adhv vragen vaststellen wat het belangrijkste probleem is) om vervolgens tot een definitie 
van het kernprobleem te komen (keuzes uit opties in een dropdown list of grote lijst aan 
vooraf aangeleverde mogelijkheden, evt. vrije invulkeuze om vrij denken toe te staan, 
waarbij bepaalde woorden in het antwoord terug dienen te komen). In deze stap kunnen 
scores toegekend worden voor volledigheid van de lijst en juistheid van prioritering en 
formuleren van het kernprobleem. 

4) Nabootsen van het opstellen van een lijst aan mogelijke oorzaken voor het probleem 
(differentiaal diagnose lijst), en prioritering in deze lijst aanbrengen om te komen tot een 
lijst van meest waarschijnlijke (bv top-3 of top-5) oorzaken voor het probleem bij deze 
patiënt (vergelijkbaar met stap 3 – incl. toekennen scores). Het komen tot een prioritering 
kan nagebootst worden adhv een matrix waarin een aantal ziekten en verschijnselen 
getoond staan, waarbij de student moet invullen of en in hoeverre (mate van 
waarschijnlijkheid, - tot +++) deze verschijnselen bij de ziekte voorkomen om zo te komen 
tot een prioritering van waarschijnlijkheid van een bepaalde ziekte.  

5) Nabootsen van het opstellen van een plan om tot een diagnose en behandeling te komen, 
waarbij de student uit een aantal vooraf ingevoerde keuzemogelijkheden een selectie dient 
te maken (drop down list, MCQ). In geval van keuzes uit diagnostische testen (bv. 
röntgenfoto, bloedonderzoek) dienen aansluitend resultaten getoond te worden (bv 
beeldmateriaal, labuitslagen) die vervolgens door de student beoordeeld dienen te worden 
(bv aanwijzen afwijkingen mbv hotspotfunctie, keuzemogelijkheden via dropdownmenu of 
MCQ over interpretatie van de afwijking). Aan de hand van de resultaten moet de student 
zijn/haar differentiaal diagnose lijst kunnen aanpassen (deleten of toevoegen van ziekten 
op de lijst), en kan deze volledige stap herhaald worden (van selectie van test, interpreteren 
van resultaten tot aanpassen ddx) net zolang totdat één diagnose overblijft op de lijst. 
Aansluitend daaraan volgt het opstellen van een behandelplan, waarbij adhv MCQ of 
keuzemenu’s geselecteerd wordt welke behandeling ingesteld moet worden. In deze stap 
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kunnen o.a. scores toegekend worden voor selectie van testen/behandelingen, interpretatie 
van de resultaten en komen tot een diagnose (bv adhv aantal “loops” dat nodig is). 

6) Naast vragen die betrekking hebben op inhoud van het klinisch redeneerproces dient de 
software ook mogelijkheid te bieden om  tijdens/aan het einde van een onderdeel of aan het 
einde van de casus “afrondende vragen” te genereren over de argumentatie/redenatie voor 
bepaalde keuzes of stappen (MCQ vragen) met als doelstelling de student op zijn eigen 
handelen te laten reflecteren. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De e-casus klinisch redeneren zal in eerste instantie ingezet worden voor (dier)geneeskundig 
onderwijs aan de UU. In eerste instantie zal de module in de leerlijn klinisch redeneren van de 
Bachelor DGK worden ingezet (lijn3/lijn5). De student dient de e-casus zelfstandig te kunnen 
doorlopen, waarbij de casus zowel ingezet kan worden als een op zichzelfstaande zelfstudie 
(volledig online) danwel ter voorbereiding op contactonderwijs (in een blended learning variant).  

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Binnen de geneeskunde opleidingen in Nederland zijn reeds een aantal games/simulaties 
ontwikkeld die bedoeld zijn studenten te leren oefenen met het klinisch redeneren. Eén van die 
voorbeelden is de e-simulatie die ontwikkeld is door het UMCU in het kader van het project 
Onbegrensd Leren. In deze e-simulatie, die ontwikkeld is met het programma StoryLine3, doorloopt 
de gebruiker het klinisch redeneerproces van begin tot eind aan de hand van een casus m.b.t. een 
kind met mazelen. De gebruikte structuur en type van vraagstellingen die gebruikt zijn in de e-
simulatie passen zeer goed bij hetgeen studenten moeten leren, waardoor het wenselijk is de 
structuur van dit programma als uitgangspunt te nemen. Een belangrijke beperking die dit 
programma kent is echter dat duidelijke structurering binnen de afzonderlijke onderdelen van de 
het klinisch redeneerproces ontbreekt, terwijl aanhouden van de structuur binnen een stap ook 
wenselijk is. Bovendien kunnen geen scores toegekend worden voor de wijze waarop het proces is 
uitgevoerd. Het programma Communicate3, dat ontwikkeld is door de faculteit Bètawetenschappen 
(UU), is een programma dat wel voldoet aan deze eigenschappen. Echter, dit programma is alleen 
bruikbaar voor nabootsen van vraaggesprekken en kent geen functie om audiovisuele materialen in 
te voeren.  

N.B. Andere games/simulaties die ontwikkeld zijn op het gebied van klinisch redeneren en waar 
mogelijk verdere inspiratie of ideeën uit opgedaan kunnen worden zijn een klinische redeneergame 
ontwikkeld door de Erasmus Universiteit te Rotterdam (contactpersoon Mathijs Doetz), en “The 
Virtual  Patient”, een casusgestuurde simulatie voor DGK ontwikkeld in Hongarije (contactpersoon 
T. Ballogh). Momenteel wordt getracht een proefversie of demonstratie van beide programma’s te 
kunnen inzien om daar verdere inspiratie of ideeën uit op te kunnen doen.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

                                                             
3 Van dit programma is een proefversie/demo beschikbaar voor inzage en inspiratie opdoen (evt. 
zelfs te gebruiken als uitgangspunt voor de te ontwikkelen software).  
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Het aanleren van klinisch redeneren is een kernvaardigheid voor professionals werkzaam binnen 
de (dier)geneeskunde. Het is tot op heden niet gemakkelijk gebleken om deze vaardigheid 1-2-3 
aan te leren. Met name het oefenen aan de hand van casuïstieken blijkt essentieel te zijn om 
studenten te trainen in het aanleren van deze vaardigheid, waarbij zowel vanuit docenten als 
studenten grote behoefte bestaat aan e-tools om deze vaardigheid aan te leren. Deze behoefte blijkt 
tevens uit het feit dat er op diverse plekken in binnen- en buitenland gewerkt wordt aan online 
tools om deze vaardigheden aan te leren. Aan de hand van de software die tijdens dit project 
ontwikkeld wordt zal een eerste stap gezet worden in het aanbieden van online mogelijkheden om 
te leren klinisch redeneren binnen DGK, waarmee een verbeterslag gemaakt kan worden in het 
klinisch redeneeronderwijs binnen de opleiding.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Dit is een project met veel interessante IT-uitdagingen. In de tool moeten verschillende vormen van 
informatie (gewone getalwaarden, maar ook beeldmateriaal) kunnen worden ingelezen en 
gerepresenteerd. Bij het algemeen onderzoek van het dier willen we gebruik maken van een 3D-
model. Er moeten redeneeralgoritmen worden geïmplementeerd. Ook moet alle stappen in het 
proces overzichtelijk gepresenteerd en gevisualiseerd worden. Tenslotte is het een uitdaging om de 
tool zo generiek mogelijk te maken zodat deze bruikbaar is voor meerdere casuïstieken (meerdere 
diersoorten, orgaansystemen, ziekteproblemen). 

 DELIVERABLES 

Aan het einde van het project wordt verwacht dat de volgende producten opgeleverd worden: 

1. Prototype van de e-casus, met  

  gebruikersinterface waarin de ontwikkelde (en te ontwikkelen) casuïstieken op een 
overzichtelijke manier zijn weergegeven en toegankelijk zijn voor de student/docent 
om te spelen 

2. Eén uitgewerkte casus (‘brakende fret’) die gemaakt is met het prototype, welke dient voor 
demonstratiedoeleinden.  

3. Gebruikershandleiding zodat een docent (dier)geneeskunde zelf casuïstieken zou kunnen leren 
bouwen en deze kan toevoegen aan de reeds ontwikkelde casussen.  

4. Een rapportage m.b.t. resultaten van testsessies met betrekking tot de demonstratiecasus 
(zowel m.b.t. het ontwikkelen als het gebruik door een studentgroep). 

N.B. Omdat het ontwikkelen van het prototype deel uitmaakt van een Universitair 
Stimuleringsfondsproject naar gebruik van Gaming en Simulaties binnen het onderwijs kan het zijn 
dat medewerking wordt verzocht bij het vervaardigen van audiovisuele materialen over het 
ontwikkelproces (denk bijv. aan interview of video-opname van een bijeenkomst). 

PROJECTDUUR 

Februari – Juni 2016  
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ONTWERP GRENZEN 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

De gebruikersinterface van de e-casus zou zowel thuis (online) als op de werkplek (server van de 
UU, pc’s in het studielandschap DGK, individuele pc’s/laptops van docenten en studenten) 
toegankelijk moeten zijn. De e-casus dient daarbij op een beveiligde, afgeschermde locatie te 
worden geplaatst, waarbij deze alleen toegankelijk is na invoering van gebruikersnaam (Solis-
ID)/wachtwoord.  

SYSTEEM INPUT 

Informatie die in de e-casus ingevoerd zal worden betreft informatie (incl. audiovisuele materialen) 
afkomstig van fictieve of daadwerkelijke casuïstieken zoals die in de praktijk gezien worden.  

GEWENST GEDRAG 

De e-casus dient ertoe te leiden dat studenten vaardig worden in het klinisch redeneerproces en de 
consultvoering op een gestructureerde wijze kunnen doorlopen. In dit kader is vooral ook 
belangrijk dat de student de diverse stappen (waarnemen, interpreteren, maken van een plan en 
evalueren) van het klinisch redeneerproces bewust en op een gestructureerde wijze (volgens de 
probleemgerichte aanpak) leert doorlopen, en leert reflecteren op de wijze waarop hij/zij dat doet.  

ONGEWENST GEDRAG 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de student de e-casus alleen doorloopt om erachter te 
komen wat de juiste antwoorden zijn of deze van andere studenten kopieert.  

GEBRUIK 

VISUALISATIE 

De eindgebruiker ziet tijdens de simulatie alle stappen van een consult vanuit de rol van de 
(dieren)arts of coassistent (vanaf presentatie van de patiënt tot aan het opstellen van een 
behandelplan en vertrek van de patiënt uit de behandelkamer). De gebruiker dient daarbij het 
gevoel te krijgen dat hij/zij de verantwoordelijke (dieren)arts is die de patiënt behandelt en (zeker 
in het stadium van de expert) dat er gevolgen zijn aan de keuzes die hij/zij maakt (m.a.w. de 
uitkomst is afhankelijk van de gemaakte keuze). Bij voorkeur ziet de gebruiker zowel de huidige 
stap waar hij/zij op dat moment mee bezig is, alsmede een overzicht waarin aangegeven wordt in 
welke stap hij/zij zich bevindt, en kan hij/zij op elk moment via een “snelkeuze toets” een “dossier” 
oproepen waarin alle tot op heden verzamelde (belangrijkste) informatie te vinden is.  
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ARTWORK 

Invoegen van audiovisuele materialen die bijdragen aan het leren klinisch redeneren is essentieel. 
Om de e-casus aantrekkelijker (en realistischer) te maken voor studenten om te gebruiken, zou 
2D/3D beeldmateriaal van bijv. kliniek, behandelomgeving, eigenaar, etc. toegevoegd kunnen 
worden.  

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

De gebruiker (student) zal de e-casus online als zelfstudie (in eigen tijd, plaats en/of tempo), al dan 
niet gevolgd door contactonderwijs, moeten kunnen doorlopen. De student zal hierbij vanuit het 
perspectief van de (dieren)arts een patiëntcasuïstiek aangeboden krijgen, waarbij de student 
stapsgewijs aan de hand van vragen door de diverse stappen van de consultvoering zal worden 
geleid en gestimuleerd wordt zijn/haar eigen keuzes/besluiten te maken in het proces.  

ACTIES/HANDELINGEN 

Belangrijke acties of handelingen die door de gebruiker uitgevoerd moeten kunnen worden zijn: 
- Het in de juiste volgorde plaatsen van de diverse stappen van het klinisch redeneerproces 

(middels een sleepfunctie), inclusief zicht hebben met welke stap de student in de casus 
bezig is (monitoren voortgang in het redeneerproces). 

- Beantwoorden van kort antwoord invulvragen (zelf invoeren van tekst) of gesloten vragen 
(bv MCQ vragen met één of meerdere goede antwoorden, keuzemenu’s) gerelateerd aan de 
diverse stappen van het redeneerproces. 

- Aanwijzen van lichaamsonderdelen van een (2D/3D) patiënt/dier (hotspotselectie). 
- Bekijken/beluisteren van beeld- en geluidmateriaal (bv. close-up foto van lichaamsdeel, 

filmpje van het gedrag van het dier, hart-, long- of darmgeluiden, testuitslagen).  
- Beoordelen van de audiovisuele materialen (foto, beeldmateriaal, testuitslagen van de 

patiënt aan de hand van kort antwoord invulvragen, gesloten vraagtypes (MCQ, ja/nee, 
dropdown menu antwoorden met meerdere goede antwoorden). 

- Slepen of selecteren van mogelijkheden uit een langere lijst aan opties zodat een kortere 
lijst gegenereerd wordt (vwb probleemlijst, differentiaal diagnose lijst), alsmede volgorde 
binnen deze lijst kunnen aanpassen (prioriteren) en op diverse momenten in het proces 
mogelijkheden toevoegen of weggooien uit deze lijst. 

- Invullen van een matrix mbt waarschijnlijkheden van symptomen bij bepaalde ziekten 
(kansmatrix maken met opties – tot +++). 

- Bekijken van een dossier waarin alle verzamelde gegevens overzichtelijk opgesomd staan. 
- Ontvangen van een puntenscore welke reflecteert hoe goed de student heeft gescoord op de 

diverse stappen van het redeneerproces, en hoe hij/zij scoort op diverse aspecten binnen 
een bepaalde stap (denk bv. aan structuur, inhoud, wijze van vraagstellen bij vraaggesprek). 

 

 

 



 

Pagina 8 van 8 

 

VEREISTE MATERIALEN 

In principe zou de e-casus (scenario schrijver/gebruikersinterface) toegankelijk moeten zijn vanaf 
een laptop of pc (zowel Microsoft als Apple compatible).  

TESTOMGEVING 

Het resultaat kan getest worden op de faculteit Diergeneeskunde. Honours studenten uit de 
Bachelor DGK en evt. andere diergeneeskunde studenten zullen daarbij als testpersonen ingezet 
kunnen worden. 

CONTACTPERSOON 

Contactpersoon is mw. Dr. Y.R.A. (Yvonne) van Zeeland, dierenarts-specialist Vogelgeneeskunde en 
werkzaam als universitair docent bij de afdeling Vogels & Bijzondere Dieren van het Departement 
Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Als 
coördinator van het lijn 5 onderwijs is zij nauw betrokken bij het klinisch redeneeronderwijs. 
Daarnaast is zij lid van de stuurgroep van het Universitair Stimuleringsfonds project Gaming en 
Simulaties, in het kader waarvan de template voor de e-casus klinisch redeneren ontwikkeld wordt.  
 
Contactgegevens Dr. Y. van Zeeland: 
Tel: 030-2534542 
Fax: 030-1528126 
E-mail: Y.R.A.vanZeeland@uu.nl 


