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In de Dikke van Dale wordt progressie omschreven als vooruitgang of
trapsgewijze opklimming.
In 2014 startte ik met de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH)
opleiding in Nijmegen. Binnen vier jaar behaalde ik mijn diploma.
Ik mocht stages lopen bij een verzorgingstehuis, ambulancediensten,
verkoeverkamer en spoedeisende hulp. Als ik terugkijk op die jaren
heb ik niet alleen een grote professionele maar ook persoonlijke groei
doorgemaakt. De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met
de zogenaamde ‘puntjes op de i’: een Traineeship op de Spoedeisende
Hulp.
Het leerproces van de afgelopen jaren ging niet altijd over rozen.
Op zijn zachtst gezegd heb ik ook, net als heel veel BMH’ers, te maken
gehad met weerstand. Twee stappen naar boven en daarna weer één
stap terug. Trapsgewijs opklimmen, dat klinkt me bekend in de oren.
Maar de aanhouder wint. Ik heb één van de mooiste banen ter wereld
op een fantastische werkplek waar ik volop kan leren en dan woon ik
ook nog eens dichtbij zee, een jeugdroom die is uitgekomen.
Vooruitgang wordt op verschillende niveaus geboekt. Niet alleen op
persoonlijk vlak, bijna alle BMH’ers die hun diploma in ontvangst
nemen gaan werken in één van de domeinen, maar ook op
bestuurlijk niveau. De Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch
Hulpverleners (NVBMH) timmert hard aan de weg. Ook binnen het
management van ziekenhuizen en RAV’s verandert de toon omtrent
BMH’ers van afkeurend naar nieuwsgierig. En op landelijk politiek
niveau: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft
tijdens debatten over de zorgtekorten al meerdere malen positief aan
de BMH gerefereerd.
Een Bachelor Medisch Hulpverlener is een pionier, een doorzetter,
voorvechter voor het beroep, een voorbeeldfunctie, leergierig,
nieuwsgierig en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Je eigen BIG-nummer (tijdelijk) is progressie.
Onze beroepsgroep omarmen binnen uw organisatie is progressie.
Een BMH’er is progressie.
De komende jaren gaan we verder om ons eigen beroep niet alleen
te promoten maar ook vorm te geven, een mooi onderdeel van
progressie. We hopen dat deze editie van het Nederlands Tijdschrift
voor Bachelor Medisch Hulpverleners u inspireert. We laten
inspirerende personen aan het woord over hun toekomstvisie voor de
BMH, collega’s met inspirerende banen vertellen over hun werk en
daarnaast vindt u prikkelende columns en interessante artikelen.
Ik wens u veel leesplezier!
Met collegiale hoogachting,
Monique Vaneker
BMH SEH, Haga Ziekenhuis, Den Haag
Eindredacteur NTvBMH
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Wanneer hulp vanuit de lucht
moet komen

				Een interview met Mario Snel

“Ik ben als HCM’er
verantwoordelijk
voor het proces
tussen mensen.

Auteur: Ellen Schepens

Wanneer het team
Het is 22 juli 2019. We gaan langs op de 10e verdieping van het Amsterdam UMC, locatie VU. Op deze verdieping vinden
we Mario Snel, oud docent van de BMH-opleiding op de Hogeschool Utrecht, en MMT-verpleegkundige. Hij heeft zojuist
een 12-uursdienst gedraaid en blijft nog even op de werkvloer om ons rond te leiden.
We beginnen in het kantoor, wat overgaat in de
leefruimte. Ons oog valt direct op een groot scherm
met kaarten en tabellen. Hierop kan het team de
binnenkomende meldingen zien. Ze oriënteren zich
met behulp van de kaart op Google Earth waarop de
locatie van de melding wordt aangegeven. Overdag
is het mogelijk om al vliegend de landingsplaats te
bepalen. In de nacht is het prettig om even op de kaart
te kijken welke open plekken in de buurt liggen. Mario
ondersteunt de piloot bij het opstijgen. De piloot klimt
aan de rechterkant in de heli, Mario’s plek is links
voorin. De dokter zit tijdens het vliegen achterin maar
blijft bij het opstarten nog even voor de neus van het
toestel staan. Hij controleert of de motoren het doen.
“Als hij brand ziet gaat zijn duim omlaag en zet de
piloot de motoren af. De piloot drukt dan ook op een
rode knop zodat een mengsel van water en zeep over
de heli heen wordt gespoten. Dit is in eerste instantie
om het ziekenhuis te beschermen tegen de gevaarlijk
grote hoeveelheid kerosine en in tweede instantie
om ons leven te redden.” Aldus Mario. De pieper gaat
af, we krijgen direct een live demonstratie. Er wordt
geen brand gezien in de motoren; de dokter kan
plaatsnemen in de heli. Een traumaheli kan in een paar
minuten in de lucht hangen. Een ‘normale’ heli doet
daar zo’n 1,5 uur over. Alle veiligheidschecks worden
hier razendsnel uitgevoerd zodat de patiënt zo snel
mogelijk hulp krijgt. De heli vertrekt vanaf het dak van
het Amsterdam UMC, locatie VU. In de verte zie je de
vliegtuigen landen op Schiphol. Als navigator let Mario
op dat deze vliegtuigen geen hinder ondervinden van
de traumaheli: “Mocht er net een Boeing aan het
landen zijn dan krijgt die voorrang, we blijven dan
even stil in de lucht hangen en vliegen verder zodra
de Boeing de grond raakt.” Bij het landen van de heli
zorgt de HCM’er ook voor extra oren en ogen. Samen
met de piloot zoekt hij een geschikt plekje om de heli
veilig aan de grond te zetten. Mario vertelt: “Soms
ben ik zo geconcentreerd op het navigeren dat ik het
medische verhaal compleet mis. De arts is tijdens het
vliegen in contact met de meldkamer en krijgt een
SitRap van de meldkamer. Wanneer ik dit gesprek
niet heb meegeluisterd stap ik de heli uit zonder te
weten waar ik in terecht kom.” De arts en de HCM’er
communiceren ter plaatse heel duidelijk. De arts hoort
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van de eerste ambulance wat de situatie is en besluit
samen met het team wat nodig is om de patiënt te
helpen. De HCM’er zit achter het ambulanceteam en
de dokter en zorgt dat zij worden voorzien van wat zij
nodig hebben. “Ik probeer wel altijd materiaal van de
ambulance te gebruiken als dat mogelijk is. De heli is
licht bepakt en ik ben niet voorzien voor een eventuele
volgende inzet. Ik behoud graag zoveel mogelijk
materiaal voor wanneer we door moeten naar een
volgende oproep zonder tussendoor naar de post te
kunnen vliegen.” Zodra de inzet wat heftiger wordt
schuift het ambulanceteam een stukje opzij en komt
Mario naast de dokter zitten. Bijvoorbeeld wanneer
een thoracotomie nodig is. Dit wordt uitgevoerd door
3 van de 4 MMT’s in Nederland. De dokter maakt
een incisie aan de linkerzijde van de borst en spreidt
“Zodra de inzet wat heftiger wordt
schuift het ambulanceteam een stukje
opzij en komt Mario naast de dokter
zitten.”
de ribben. Mocht het hart nog niet goed genoeg
bereikbaar zijn dan wordt het sternum doorgezaagd
en moet de HCM’er eventueel ook de rechterzijde
van de thorax opensnijden en spreiden. Zodoende
kan dan hartmassage gegeven worden door het hart
in de hand te nemen. We vragen ons hardop af of de
overlevingskansen van een patiënt in deze situatie
überhaupt reëel zijn. “Voordat we deze handeling op
straat deden hadden deze patiënten geen enkele kans,
nu bieden we ze een laatste strohalm” reageert Mario.
We vragen Mario wat de impact is van dit soort
inzetten op de teamleden. Het MMT wordt immers
pas gevraagd wanneer de reguliere ambulance
assistentie nodig heeft en de casus vraagt om het
uiterste. “Net zoals je dat in andere takken van de
acute zorg ziet ben je aan het eind van de dag vergeten
wat je allemaal gedaan hebt. Soms zit ik in de avond
het journaal te kijken met mijn vrouw en gaat het over
een neergestoken of –geschoten slachtoffer. Ik bedenk
me dan tijdens het kijken hardop dat ik daarbij was.
Tot grote verbazing van mijn vrouw.” Mario heeft voor

goed draait en
communiceert is
mijn inzet geslaagd.”

zichzelf een manier uitgevonden waardoor het vol te
houden is om 12-24 uur per week MMT-inzetten te
doen. “Ik blijf een beetje op afstand van de familie, dat
klinkt wat hard maar ik merk dat de casus daardoor
wat minder diep binnenkomt en ik mijn werk kan doen
met focus. Ik volg sinds ik op het MMT werk de casus
ook niet meer na de overdracht, dat geeft me rust. Er
zijn weinig casussen die ik mee naar huis neem. Soms
ga je van de ene kinderreanimatie naar de andere, dat
is verschrikkelijk als je het zo bedenkt. We moeten er
ook die 2e keer volledig staan, dat lukt alleen wanneer
je je richt op wat moet gebeuren en zorgt dat het
proces goed verloopt.”
Dit maakt dan ook dat Mario’s dag is geslaagd. “Ik
ben als HCM’er verantwoordelijk voor het proces
tussen mensen. Wanneer het team goed draait en
communiceert is mijn inzet geslaagd, ongeacht de
uitkomst.” De HCM’er zorgt samen met de piloot dat
het team veilig wegvliegt en aankomt (en onderweg
niet geraakt wordt door een Boeing) en dat de arts
kan ‘shinen’ tijdens de casus. “Als de arts leiding heeft
kunnen nemen tijdens de inzet, hij begrepen werd
door alle betrokkenen en de betrokkenen door hem
dan voelt dat goed, ik zie het als mijn taak om dat
proces te begeleiden.”
Over het MMT bestaan best wel wat aannames.
Zo verwachten veel mensen dat het MMT patiënten
vervoert. Onze buurlanden doen dat namelijk
regelmatig. De LifeLiner 1 vervoert ongeveer 3% van de
MMT-patiënten met de heli naar het ziekenhuis. Vaak
is de ambulance een betere optie omdat er weinig
ruimte is in de heli. Een voorbeeld van iemand die
door de heli vervoerd wordt is iemand die in de duinen
zijn enkel breekt. Dit terrein is zo onbegaanbaar voor
de ambulance dat de heli uitkomst kan bieden. Ook
zijn mensen soms verontwaardigd dat de heli op een
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onhandige plek geparkeerd is tijdens een inzet. Bij een
oproep op de grachten van Amsterdam biedt de auto
veel meer mogelijkheden. Maar wat doe je als je al in
de lucht zit en je krijgt de oproep? De auto ophalen
is geen optie; dus parkeer je soms midden in het
centrum, op de Dam bijvoorbeeld. Het levert mooie
plaatjes op, maar ook wat verongelijkte reacties. Zo is
te zien op youtube.
Mario is op de ambulance gaan werken direct na zijn
IC-opleiding. Hij had altijd gedacht dat je een grote
sterke man moest zijn om de straat op te gaan; dit
bleek niet het geval te zijn. Hij werkte jaren op de
ambulancedienst en deed zelfs de Master Nurse
Practitioner van 2006 tot 2008. Zijn kennis over het
vak deelde hij niet alleen op de HU maar eerder al via
de Ambulance Academie in Harderwijk. Toen hij in
2014 stopte als docent BMH op de HU zocht hij een
nieuwe uitdaging. Die vond hij in 2017 bij het MMT.
We vragen hem wat nodig is om HCM’er bij het MMT
te worden. “Op de Lifeliner 1 hebben we een team van
“Ook zijn mensen soms verontwaardigd
dat de heli op een onhandige plek
geparkeerd is tijdens een inzet.”

6 Interview met Mario Snel

Column - Nina Drijfholt 7

10 HCM’ers. 5 zijn afkomstig van de Ambulance Amsterdam(AA)
en 5 van de SEH van het VU. De plekjes worden vanuit die hoek
ook gevuld op het moment dat iemand vertrekt. Het is dus
noodzakelijk om voor AA of het VU te werken om te solliciteren.
5 jaar ervaring is dan zeer gewenst.” Mario is ons voor met de
vraag die op ieders lippen ligt “Zien we binnenkort BMH’ers in
het MMT?” Samen beantwoorden we de vraag met ‘ja’. De jaren
ervaring moeten nog even gaan tellen maar aan de opleiding en de
kwaliteit zal het niet liggen.
Wat Mario onze lezers dan ook mee wil geven is het volgende: “Ga
solliciteren op de SEH van het VU en bij Ambulance Amsterdam,
zodat we in de nabije toekomst collega’s kunnen worden.”

Column - Nina DrijfholtKinderechocardiografist - Amalia 		
		Kinderziekenhuis
Superspecialisatie
Hallo allemaal! Mijn naam is Nina Drijfholt, 23 jaar en ik werk met veel plezier in het Amalia Kinderziekenhuis/
RadboudUMC in Nijmegen. Al voordat ik begon met de BMH wist ik dat ik graag op termijn verder wilde in
de cardiologie. Het hart heeft mij altijd al geïnteresseerd en daarbij vooral de mogelijkheden die we hebben
binnen de diagnostiek en behandeling. Toen ik begon met de BMH, kende het curriculum nog geen differentiatie
cardiodiagnostiek. Ik was dan ook blij verrast dat deze differentiatie werd toegevoegd vlak voor ik mijn
differentiatiekeuze zou gaan maken. Tijdens mijn eerste stage ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de
kindercardiologie. Nelly – inmiddels mijn collega - vroeg of ik eens een keer mee wilde lopen op deze afdeling; vanaf
dat moment was ik verkocht!

“Ga solliciteren op de SEH
van het VU en bij Ambulance
Amsterdam, zodat we in de
nabije toekomst collega’s
kunnen worden.”

Mijn hoofdtaak op de afdeling is het
maken van echo’s van het hart bij baby’s
en kinderen van 0 – 18 jaar. Wij maken
zowel poliklinische als klinische echo’s.
Dit maakt dat we op verschillende
afdelingen komen, zoals de neonatologie,
de kinder-IC en de verpleegafdeling. Het
meest mooie aan ons werk vind ik dat
we veel kinderen zien opgroeien. Soms
maak je een echo bij een kindje van één
dag oud op de neonatologie en zie je
dit kindje vervolgens terug in de kliniek
op een volgend moment. Uiteindelijk
zie je het kind dan na een tijdje op de
polikliniek. Je herkent de ouders, de
ouders herkennen jou en dit schept
vaak een band. Het is bijzonder om te
zien hoe kinderen een groei doormaken
gedurende de tijd, eventueel postinterventioneel.

Lifeliner: Benaming van de Traumaheli. Er zijn 4 lifeliners
in Nederland. Afgekort als LL1 (Amsterdam), LL2
(Rotterdam), LL3 (Nijmegen) en LL4 (Groningen)
HEMS: Helicopter Emergency Medical Services.
HCM:
HEMS Crew Member, de verpleegkundige (en in

de toekomst BMH) rol.
HLO:
Helicopter Landing Officer. 4e teamlid,
naast arts, piloot en HCM’er. Dit is vaak een
ambulancechauffeur. Hij of zij assisteert bij het
opstijgen en landen van de heli en rijdt het MMT
bij vervoer over de grond.
SitRap: Situatie Rapportage. Een eerste rapportage van de
situatie ter plaatse.
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Nog veel meer dan bij binnen
volwassenen cardiologie, letten wij
bij eerste echo’s op de anatomie van
het hart. Er zijn veel verschillende
aangeboren hartafwijkingen, wat maakt
dat de anatomie geheel anders kan zijn
dan bij een ‘normaal hart’. Het voordeel
bij met name kleine kinderen/neonaten
is dat je veel betere beeldvorming hebt
dan bij volwassenen. De afstand tot het
hart is een stuk kleiner waardoor we
kleine structuren, zoals de coronairen,
goed in beeld krijgen. Dit maakt voor
mij het werk juist zo interessant, je
kunt echt een compleet beeld creëren
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van de anatomie en fysiologie bij de
desbetreffende patiënt.
In het RadboudUMC werken we met
een klein team van echolaboranten
en daarnaast werken we nauw samen
met de artsen. Na het maken van de
echo maak je een verslag van jouw
bevindingen en je bespreekt deze
vervolgens met de arts. Soms ben je
dan ook samen aan het sparren om
bevindingen te verklaren. Deze korte
besprekingen bieden daarmee mooie
leermomenten! Aangezien we binnen
het Radboud ook de mogelijkheid
hebben tot ECMO-behandeling, maken
we ook hierbij vaak een echocardiogram.
Dit kan zijn bij het plaatsen van de
canules, maar ook om de positionering
van de ECMO-canules op een later
moment te controleren of te kijken naar
de functie van hart/het inschatten van
drukken in het hart.

“Het meest mooie aan
ons werk vind ik dat
we veel kinderen zien
opgroeien.”
Al met al ben ik ontzettend blij met deze
mooie werkplek en ik hoop mij in de
toekomst verder te kunnen specialiseren
binnen dit vakgebied.

8 Casus Cardiologie
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Vraag 1
Welke coronair is, bij een normale anatomie, bij deze
patiënt waarschijnlijk aangedaan en waarom?
A RCA
B LM
C LAD
D RCx

Casus Cardiologie
Auteur: Maarten Barten BSc 		BMH Cardiodiagnostiek

Vraag 2
Welke interventie zou jij als medisch hulpverlener na het zien van
het rechts ECG bij deze patiënt zeker moeten toepassen?
A Extern pacen
B Atropine toedienen
C Vullen middels fluid challenge
D Niets

Vervolg casus
De patiënt gaat vervolgens naar de HCK voor een PCI.
Bij terugkomst van de HCK is de patiënt klachtenvrij, en maak je het volgende ECG:

De ambulance brengt om 09.00 uur
een 70-jarige patiënt met pijn op de
borst klachten op de Eerste Hart Hulp
(EHH). De pijn begon om 03.00 uur, met
een pijnscore van 6. Na éénmaal NTG
sublinguaal is de pijnscore gedaald naar
3. De pijn straalt uit naar de linkerarm en
de patiënt transpireert hevig. Op het ECG
zijn ST-elevaties in afleidingen II, III en AVF
te zien, met daarbij reciproke depressies
in I en AVL. De patiënt heeft geen cardiale
voorgeschiedenis, is niet bekend met
hypertensie, hypercholesterolemie
of diabetes mellitus. Ook is hij niet
familiair belast. Hij rookt wel sigaren.
De ambulancedienst heeft de patiënt
opgeladen met 5000IE heparine, 180mg
Ticagrelor en 240mg Acetylsalicylzuur.

Op de EHH worden de volgende ECG’s gemaakt:
Standaard ECG

A


Vrij, spreekt

B

Ademhalingfrequentie 15/min, VAG
zonder bijgeluiden bij auscultatie,
SpO2 97% zonder O2

C

hartfrequentie 39/min, RR 130/75
mmHg. ECG: sinusbradycardie
met 3e graads AV-blok

D

EMV 15, PEARRL, bloedglucose
van 10.9 mmol/L

E

Temperatuur 35.0 °C

Rechts ECG

Vraag 3
Welk ritme is op dit ECG te zien?
A Ventriculaire tachycardie
B Accelerated Idioventricular Rhythm
C Atriumfibrilleren
D Atrio-Ventriculaire Nodale Re-entry Tachycardie

Antwoord vraag 1
A. Rechter coronair arterie (RCA).

Antwoord vraag 3
B. Accelerated Idioventricular Rhythm (AIVR).

Bij een inferior STEMI met occlusie in de rechter coronair arterie
(RCA) voldoet het conventionele ECG-algoritme aan de volgende
criteria:
- (I) ST-segment elevatie (STE) in lead III die groter is dan in lead II
- (II) ST-segmentverlaging (STD)> 1 mm in lead I of aVL (Verouden, et
al., 2009).
De rechter coronair arterie (RCA) is in 80-90% dominant en voorziet
de sinusknoop (60%), atrioventriculaire knoop (85%), en rechter
ventrikel. RCA occlusie kan resulteren in een bradycardie, een
hartblok en een inferior- of rechter ventrikel myocardinfarct (Seres,
2011).

AIVR wordt vaak waargenomen tijdens de reperfusiefase die volgt
op een acuut myocardinfarct. Echter is het nog niet duidelijk of de
AIVR direct is gerelateerd aan reperfusie.
AIVR is meestal een goedaardige en goed getolereerde aritmie. De
meeste gevallen vereisen geen behandeling. In zeldzame situaties
zoals aanhoudende AIVR of AV-dissociatie met syncope tot gevolg, is
het risico op plotselinge dood hoger en moet de aritmie wel worden
behandeld (Riera, Barros, De Sousa & Baranchuk, 2010).

Antwoord vraag 2
C. Fluid challenge NaCl/Ringerlactaat. Eventueel toedienen
inotropie.
Bij de behandeling van een rechter ventrikel infarct dient er
vroegtijdige handhaving van de preload in het rechter ventrikel
en afname van de afterload in het rechter ventrikel te worden
bewerkstelligd. Hiervoor dien je als medisch hulpverlener de patiënt
te vullen om voldoende cardiac output te behouden.
Daarnaast kan inotropie gegeven worden om de verminderde
rechter ventrikel functie te ondersteunen. De patiënt moet zo snel
mogelijk voor PCI om snelle reperfusie te genereren.
(Antman, Anbe, Armstrong et al., 2004)
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Stressbeleving onder hulpverleners van umcg 		
			
ambulancezorg: een exploratieve studie
Auteurs: Hendrien ter Heide BSc - BMH Ambulancezorg – Mees Nijhuis - BMH Ambulancezorg i.o., Anique
Baten MSc – Onderwijsontwikkelaar UMCG Ambulancezorg, Bert Dercksen MSc – Anesthesioloog/MMTarts - Teammanager UMCG Ambulancezorg

Inleiding
Stress op de werkvloer is een veelvoorkomend probleem1,2. Dit is relevant in de ambulancezorg omdat stress de kwaliteit van de
hulpverlening negatief kan beïnvloeden3,4,5. Aangenomen wordt dat kan worden voorkomen dat de negatieve effecten van stress de
overhand krijgen door middel van bewustwording ten aanzien van (de effecten van) deze stress6. UMCG Ambulancezorg zou graag een
laagdrempelig instrument willen ontwikkelen om bewustwording van stress te creëren met behulp van de Fitbit activity tracker, een
apparaat wat onder andere de hartslag meet. De organisatie beschikt reeds over de Fitbit. Door kennis te verkrijgen over de samenhang van
objectieve en subjectieve stress kan men mogelijk een instrument ontwikkelen wat stress meet zonder dat de hulpverlener zelf aan moet
geven of er stress wordt ervaren. De hartfrequentie is een voorbeeld van een parameter die over het algemeen verhoogd is bij stress3,4.
Echter, het is onduidelijk of het meten van de hartfrequentie een goede maat is voor het meten van objectieve stress7,8,9. Daarnaast is
het onbekend in hoeverre hulpverleners van UMCG Ambulancezorg stress ervaren. Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te
verkrijgen in de mate van stress die ervaren wordt door hulpverleners van UMCG Ambulancezorg tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.
Met de ambitie om preventieve strategieën te ontwikkelen die stress op de werkvloer kunnen voorkomen en zo de kwaliteit van zorg te
optimaliseren.
Methode
Dit kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd
onder alle ambulancehulpverleners van
UMCG Ambulancezorg, dit was dan ook de
feitelijke populatie10. UMCG Ambulancezorg
bestaat uit 250 ambulancehulpverleners:
112 ambulancechauffeurs en 138
ambulanceverpleegkundigen11.
Voor de eerste fase van het onderzoek, het
meten van werkstress, is gebruik gemaakt van
een digitale vragenlijst. Deelname aan deze
vragenlijst was vrijwillig. Er waren geen verdere
in- of exclusiecriteria. Er is gebruik gemaakt
van de vragenlijst ‘Beleving en Beoordeling
van de Arbeid (VBBA) 2.0’12. Deze gevalideerde
vragenlijst is een veelvuldig gebruikte,
uitputtende en uitsluitende vragenlijst
om de psychosociale arbeidsbelasting en
werkstress te meten12. De lijst bestaat uit vijf
hoofdschalen; mijn eigen werk, de organisatie,
arbeidsvoorwaarden, vitaliteit en diagnostische
schalen, en meerdere subschalen. De
gegevens van de vragenlijsten zijn verwerkt en
geanalyseerd met Statistical Package for the
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Social Sciences (SPSS) versie 22. De data zijn
verwerkt volgens de scoringshandleiding van
SKB Onderzoek & Advies, waarbij het meest
positieve antwoord 0 punten kreeg en het
meest negatieve antwoord een 3 of een 4. De
items werden conform de scoringshandleiding,
gehercodeerd. Na de verwerking werden de
gegevens gecontroleerd op codeerfouten en
missende waarden. Om tot de uitslag van de
schaalscores te komen, werden de scores van
elke schaal van de VBBA omgezet naar een
gestandaardiseerde score, waarbij de score
100 staat voor meest negatieve antwoord
en de score 0 voor het meest positieve
antwoord13.
Voor de tweede fase van het onderzoek, de
objectieve en subjectieve meting tijdens de
dagelijkse werkzaamheden, is een steekproef
gevormd door alle vrijwillige respondenten.
Hierbij is gebruik gemaakt van 'voluntary
respons sampling'14. Bij deelname aan de
digitale vragenlijst kon men zich vrijwillig
opgeven. Uit deze vrijwillige opgaves zijn via

een steekproef vier hulpverleners geselecteerd, waarbij
de volgende exclusiecriteria werden gehanteerd: de
persoon in kwestie gebruikt medicatie die invloed heeft
op de hartfrequentie en/of medicatie die het ervaren
van stress kan beïnvloeden en/of heeft momenteel
hartritmestoornissen en/of heeft een pacemaker en/
of een ICD en/of werkt minder dan 36 uur per week.
Gedurende drie dagdiensten werden er objectieve en
subjectieve metingen uitgevoerd. Een stress-schaal
werd gebruikt om de subjectieve stress te meten,
gebaseerd op de Nummeric Rating Scale (NRS). Dit is
een aspecifieke meetschaal waarbij 0 geen stress is en
10 de meest heftige stress die de deelnemer ooit heeft
ervaren. De objectieve metingen van de hartfrequentie
zijn uitgevoerd met de Fitbit.
Resultaten
De VBBA werd beschikbaar gesteld voor alle 250
ambulancehulpverleners van UMCG Ambulancezorg.
50 (20%) hulpverleners hebben de vragenlijst ingevuld.
Van de respondenten zijn er 35% in functie als chauffeur
en 65% in functie als verpleegkundige. Zij hebben
gemiddeld 14 jaar werkervaring.
Uit de totaalscore van vijf hoofdschalen bestaande uit;
‘Mijn eigen werk’, ‘Organisatie’, ‘Arbeidsvoorwaarden’,
‘Vitaliteit’ en de ‘Diagnostische Schalen’ blijkt dat de
hulpverleners een lage mate van stress ervaren. Met
een totaalscore van 47 punten scoorde ‘Organisatie’ het
hoogst van alle hoofdschalen. Hiermee valt het volgens
de standaardscore onder de categorie ‘gemiddeld’.
De hoofdschaal ‘Diagnostische schalen’ behaalde
de laagste plek met een totaalscore van 21 punten
en valt nog net in de categorie ‘laag’. Kijkend naar
de subschalen werd er bij ‘Mentale belasting’ het
hoogst aantal punten gescoord. De subschalen
‘Toekomstzekerheid’, ‘Emotionele reacties op het werk’
en ‘Plezier op het werk’ scoorden het laagste aantal
punten.
Uit de 50 respondenten van de eerste fase van dit
onderzoek, namen vier hulpverleners deel aan de
subjectieve en objectieve metingen. Elke hulpverlener
werd drie dagdiensten gevolgd. Er werden 12
dagdiensten met een totaal van 51 hulpverleningen
geregistreerd. Bij 49 van de 51 hulpverleningen werd
een stijging van de hartfrequentie ten opzichte van de
rustfrequentie waargenomen. Bij 25 hulpverleningen

werd een stijging in de subjectieve stresservaring
genoteerd. Bij 24 van deze hulpverleningen met een
subjectieve stressstijging, nam de hartfrequentie ook
toe.
Discussie
Uit deze resultaten is gebleken dat de hulpverleners
van UMCG Ambulancezorg een lage mate van stress
ervaren. Van der Ploeg en Kleber (2003) geven echter
aan dat de ambulancehulpverleners juist een hoge
mate van stress ervaren door verschillende soorten
stressoren15.
De vragenlijst liet zien dat organisatorische stressoren
de grootste rol lijken te spelen bij het veroorzaken van
stress. In een aantal studies wordt beschreven dat deze
organisatorische aspecten belangrijke voorspellers
zijn van stress, met name het bij gebrek aan support
en communicatie van het management16,17,18. Deze
beschrijving bevestigt de resultaten uit dit onderzoek:
stress door organisatorische stressoren komt niet alleen
voor bij UMCG Ambulancezorg maar ook bij andere
organisaties. Tevens werd er bij de subjectieve en
objectieve metingen geen hoge mate van stress ervaren.
Door de geringe omvang van de onderzoeksgroep
en doordat de hartfrequentie toenam bij bijna alle
hulpverleningen, ook bij de hulpverleningen waar geen
subjectieve stress werd ervaren, kon er geen duidelijke
uitspraak gedaan worden over de samenhang van deze
metingen.
Conclusie en aanbevelingen
Er wordt geconcludeerd dat er wel werkstress wordt
ervaren, maar in een lage mate. Organisatorische
stressoren blijken de hoofdrol te spelen bij deze mate
van stress. De opdrachtgever is dan ook geadviseerd
om extra aandacht te besteden aan organisatorische
factoren die stress kunnen veroorzaken. Daarnaast
kon er geen duidelijke conclusie getrokken worden
over de samenhang van de subjectief en objectief
gemeten stress. Een aanname is dat een hogere mate
van stress of een ander objectief meetinstrument
meer duidelijkheid kan bieden over de samenhang van
objectieve en subjectieve stress. Het advies zal dan ook
zijn om dit onderzoek voort te zetten in situaties waar
de kans op een hogere mate van stress voorkomt in een
langere tijdsperiode, mogelijk met een ander objectief
meetinstrument.
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Tromboseprofylaxe bij een onderbeengips,
		
nodig of overbodig?
Auteur: Monique Vaneker BSc - BMH Spoedeisende Hulp // Reviewer: Karin Rappard, SEH-arts
was 2 op 92 (2.2%), in de fondaparinux
groep was dit 1 op 92 (1.1%) en in de
controlegroep was dit 11 op 94 (11.7%).
De conclusie van dit onderzoek is dan ook
dat tromboseprofylaxe met nadroparine of
fondaparinux significant het risico op diep
veneuze trombose reduceert ten opzichte
van patiënten die geen trombose profylaxe
kregen na immobilisatie middels een
onderbeengips. Eveneens zijn geen ernstige
bijwerkingen opgetreden gedurende het
onderzoek door het toedienen van LMWH,
zoals bloedingen, infecties en allergische
reacties.

Diep veneuze trombose (DVT) wordt geassocieerd met een vergroot risico op morbiditeit1. Immobilisatie van het onderbeen middels een
onderbeengips vergroot het risico op DVT. Er is echter onvoldoende bewijs of het toedienen van laagmoleculairgewicht heparine (LMWH) dit
risico doet afnemen2. In een onderzoek uit 2015 zijn vragenlijsten verstuurd naar ziekenhuizen in Nederland: 93 orthopedie afdelingen (79 in
een ziekenhuis, 14 in privéklinieken) en 72 trauma chirurgie afdelingen voltooiden de vragenlijst (84.6% van totaal). Hierin is gevraagd of er
LMWH gegeven wordt bij een onderbeengips. De conclusie van dit onderzoek is dat het merendeel van de ziekenhuizen LMWH geven bij een
onderbeengips, ondanks dat er geen bewijs is of dit het risico op een DVT vermindert. De onderbouwing voor de toediening is niet uniform3.
In 2017 zijn er twee grote Nederlandse onderzoeken gepubliceerd omtrent de vraag of het geven van LMWH bij een onderbeengips,
het risico op het krijgen van een DVT vermindert. De uitkomsten van deze onderzoeken staan loodrecht tegenover elkaar. De vraag is of
er inmiddels nieuwe onderzoeken gepubliceerd zijn en wat de huidige richtlijnen en protocollen voorschrijven omtrent het geven van
tromboseprofylaxe bij een onderbeengips.
POT-CAST studie
In The New England Journal of Medicine
zijn de resultaten van de POT-CAST
(Prevention of Thrombosis after Lower Leg
Plaster Cast) studie gepubliceerd4. Dit is
een Nederlands multicenter Randomized
Controlled Trial (RCT) uit 2017 waar
patiënten met een onderbeengips wel
of geen LMWH kregen gedurende de
periode van immobilisatie. De primaire
uitkomstmaten waren de incidentie
van een symptomatische DVT en
ernstige bloedingen. Bij de start van het
onderzoek zijn patiënten geïnstrueerd
om bij klachten, die mogelijk passen
bij een DVT, medische hulp te zoeken.
Drie maanden na inclusie is telefonisch
contact opgenomen met de patiënten.
Er werd gevraagd of er onderzoek was
gedaan naar de aanwezigheid van DVT,
een ziekenhuisbezoek had plaatsgevonden
NTvBMH 2019/nr1

en of men zich hadden gehouden aan de
afspraken behorende bij het onderzoek.
Van de 1519 gerandomiseerde patiënten
zijn er 1435 geïncludeerd in het onderzoek.
Diep veneuze trombo-embolieën kwamen
voor bij 10 op de 719 (1.4%) patiënten die
LMWH tijdens gipsbehandeling hebben
gekregen. In de controlegroep, die geen
LMWH kregen, kwamen diep veneuze
trombo-embolieën voor bij 13 op de 716
(1.8%) patiënten. In beide groepen zijn
geen grote bloedingen voorgekomen en in
beide groepen was de grootste complicatie
een infectie. Hierop is geconcludeerd
dat trombose profylaxe met LMWH
bij patiënten met een onderbeengips
niet effectief is voor de preventie van
symptomatische DVT.
PROTECT studie
In hetzelfde jaar zijn ook de resultaten

van de PROTECT (PROphyalaxis of
TromboEmbolic Complications Trial) studie
gepubliceerd5. Deze studie is eveneens een
Nederlands multicenter RCT. Volwassen
patiënten die gedurende minimaal
vier weken behandeld zijn met een
onderbeengips vanwege een fractuur van
de enkel of de voet werden geïncludeerd.
De primaire uitkomst van dit onderzoek was
het relatieve risico op het ontwikkelen van
een DVT. De 467 geïncludeerde patiënten
werden in 3 groepen verdeeld: injecties
met nadroparine (n= 154), injecties
met fondaparinux (n= 157) en zonder
trombose profylaxe (n= 156). In totaal is
er bij 273 (92:92:94) patiënten veneuze
duplex echografie uitgevoerd. Veneuze
duplex echografie werd uitgevoerd na het
verwijderen van het gips, dan wel eerder als
er een verdenking bestond op een DVT. De
incidentie van DVT in de nadroparine groep

Huidige richtlijnen en protocollen
Na gezocht te hebben in richtlijnen en
protocollen werd meteen duidelijk dat
ook hier geen eenduidig antwoord te
vinden was. De richtlijn van de Federatie
Medische Specialisten schrijft voor: “Geef
geen farmacologische tromboseprofylaxe
aan patiënten die een gipsimmobilisatie
ondergaan.” Hierbij wordt de kanttekening
geplaatst dat er bij patiënten met één of
meerdere risico factoren voor DVT wel
tromboseprofylaxe overwogen dient te
worden. De risico factoren die genoemd
worden zijn: leeftijd van 75 jaar of ouder,
morbide obesitas, trombose of erfelijke
trombofilie in de voorgeschiedenis of het
recent (≤1 maand) doormaken van een
CVA6.
Ook Trauma protocol Noord-Nederland
schrijft voor dat er geen LMWH
gegeven moet worden bij patiënten met
gipsimmobilisatie zonder aanvullende
risicofactoren7. Hierbij worden de
risicofactoren niet verder gespecificeerd.
Trauma Regio West schrijft echter voor
dat alle patiënten ouder dan 16 jaar
met gipsimmobilisatie van de onderste
extremiteiten, LMWH toegediend dienen te
krijgen8.

termen in PubMed op cast AND heparin
en het filter publicaties in de afgelopen vijf
jaar, levert 23 onderzoeken op. Één van
deze onderzoeken is een Systematic Review
(SR) uit 2017. Deze studie: ‘Low molecular
weight heparin for prevention of venous
thromboembolism in patients with lowerlimb immobilization’9 is ook terug te vinden
in de Cochrane database.
Deze SR is een update van een SR uit 2008
waarbij gekeken is naar de effectiviteit van
LMWH voor de preventie van een DVT bij
patiënten met een onderbeenimmobilisatie.
In totaal zijn er 8 RCT’s geïncludeerd,
waaronder de POT-CAST en PROTECT-studie,
met een totaal van 3680 patiënten. De
kwaliteit van de studies werden beoordeeld
als laag tot gemiddeld.
De incidentie van een DVT bij patiënten met
immobilisatie van het onderbeen gedurende
minimaal één week, welke geen LMWH
of placebo toegediend kregen, varieerde
van 4.3% tot 40%. De incidentie van DVT
bij patiënten met immobilisatie van het
onderbeen, gedurende minimaal 1 week
welke wel een LMWH toegediend kregen,
varieerde van 0% tot 37%. De incidentie
van een DVT in de groep die een LMWH
toegediend kregen is significant lager.
De studies die geclassificeerd zijn als van
gemiddelde kwaliteit laten zien dat het
gebruik van een LMWH bij patiënten met
immobilisatie van het onderbeen het aantal
tromboveneuze incidenten vermindert ten
opzichte van het gebruik van een placebo
of geen LMWH. De studies die van lage
kwaliteit zijn concluderen dat er minder
symptomatische DVT’s geconstateerd
werden in de LMWH-groep, vergeleken met
de controlegroep.
Respectievelijk werd de POT-CAST studie in
deze SR geclassificeerd als laag risico op bias
op 6 van de 7 punten, de PROTECT-studie als
laag risico op bias op 5 van de 7 punten.

PubMed
Wanneer men zoekt in de database van
PubMed met de volgende zoekstreng:
"Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh]
AND "Casts, Surgical"[Mesh] komen er 30
onderzoeken naar voren, waarbij gefilterd
wordt op publicaties van de afgelopen
vijf jaar. Er blijven dan 7 studies over. De
zoekstreng "Venous Thrombosis"[Mesh]
AND "Casts, Surgical"[Mesh] levert 68
onderzoeken op, waarbij eveneens gefilterd
wordt op publicaties van de afgelopen vijf
jaar. Er blijven dan 14 onderzoeken over. Al
deze onderzoeken zijn vóór de PROTECT-en
POT-CAST studie uitgevoerd en leveren dus
geen nieuw bewijs. Zoeken zonder Mesh

Conclusie
De uitkomsten van de POT-CAST-en
PROTECT-studie staan qua conclusies recht
tegenover elkaar. Een kanttekening hierbij
is wel dat de uitvoer van de onderzoeken
verschillend is, mede hierdoor is de kans
op bias bij de PROTECT-studie groter
geacht dan bij de POT-CAST studie. Ook
richtlijnen en protocollen leveren geen
eenduidig antwoord op. Uit de SR van 2017
blijkt dat het geven van een LMWH bij
immobilisatie van het onderbeen het aantal
tromboveneuze incidenten vermindert.
Ondanks dat er al veel onderzoeken
zijn gedaan bestaat er nog steeds veel
onduidelijkheid of het geven van een LMWH
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bij immobilisatie van het onderbeen
tromboveneuze incidenten voorkomt.
De meeste studies die uitgevoerd zijn,
zijn van gemiddelde kwaliteit en zijn
niet eenduidig in het aantonen van een
DVT. Tevens is de vraag of elke DVT die
aangetoond wordt een significante DVT is.
De SR van Zee et al uit 2017 adviseert
dat er vervolgonderzoek nodig is naar
andere immobilisatietechnieken, de
lange termijneffecten van het wel of niet
behandelen van een DVT en de rol van
risicofactoren in het ontwikkelen van een
DVT.
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Studie

POT-CAST 4

PROTECT 5

Systematic Review 9

Jaar

2017

2017

2017

Initieel aantal deelnemers

1519

467

3680

Geïncludeerde deelnemers

1435

467, waarvan 273 veneuze
duplex echografie ondergingen

1676

Controle groep

716

94

834

Interventie groep

719

184 (92:92)

842

Primaire uitkomstmaten

Incidentie symptomatische DVT
en ernstige bloedingen.

Relatieve risico op het
ontwikkelen van een DVT.

Beoordelen van 8 RCT’s om de
effectiviteit van LMWH voor de
preventie van DVT bij patiënten
met een onderbeen immobilisatie
te onderzoeken.

Samenvatting onderzoek

Patiënten ontvingen wel of
geen LMWH na behandeling
met onderbeengips en werden
geïnstrueerd medische hulp te
zoeken bij symptomen van
DVT. Na 3 maanden werd
telefonisch contact gelegd.

Drie groepen patiënten,
waarbij één groep
Nadroparine, één groep
Fondaparinux en één groep
geen trombose profylaxe ontving
tijdens gipsbehandeling van het
onderbeen. Patiënten kregen een
veneuze duplex echografie.

8 RCT’s beoordeeld, waaronder
de POT-CAST en PROTECT studie.

Incidentie DVT zonder LMWH
of placebo

1.8% (13/716)

11.7% (11/94)

4.3% - 40% (145/834)

Incidentie DVT mét LMWH

1.4% (10/719)

2.2% (2/92) (Nadroparine)
1.1% (1/92)(Fondaparinux)

0% - 37% (77/842)

Conclusie

Tromboseprofylaxe met
LMWH bij patiënten met
een onderbeengips is niet
effectief voor preventie van
symptomatische DVT.

Tromboseprofylaxe met LMWH
reduceert significant het
risico op DVT ten opzichte van
patiënten die geen trombose
profylaxe kregen tijdens
onderbeengipsbehandeling. Er
zijn geen ernstige bijwerkingen
gevonden.

Gemiddeld geclassificeerde
onderzoeken: het gebruik van
LMWH verminderd het aantal
tromboveneuze incidenten bij
patiënten waarbij het onderbeen
is geïmmobiliseerd ten opzichte
van het gebruik van een placebo
of geen LMWH.

VACATURE

(Trainee) Bachelor Medisch Hulpverlener SEH 24 - 36 uur per week)
Wat ga je doen?
Als BMH-er ben je op de SEH van ’t LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer verantwoordelijk voor het leveren van zorg aan meerdere patiënten op de
afdeling. Je werkt nauw samen met de artsen en collega’s en je bent bereid om BMH-stagiaires en SEH-leerlingen te begeleiden.
Functie-eisen:
• Je bent een leergierige afgestudeerde BMH-er SEH
• Je staat geregistreerd in het (tijdelijke) BIG-register

Laag geclassificeerde
onderzoeken: geen duidelijk
verschil in het ontwikkelen van
een longembolie bij het wel of
niet gebruiken van LMWH tijdens
immobilisatie van het onderbeen.
Het aantal patiënten dat een
symptomatische DVT ontwikkeld
na het gebruik van profylaxe is
lager dan patiënten die geen
LMWH kregen.

Arbeidsvoorwaarden:
• Een traineeship op maat
• Salaris conform de gemaakte afspraken van het LangeLand Ziekenhuis; je start in FWG 45, uiteindelijk kom je in FWG 55 terecht.
Interesse of meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met Sanne van Zwol, manager Acute Zorg, via S.vanZwol@llz.nl of 079-3462188
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Casus Ambulancezorg
Auteur: Koen Oosters BSc BMH Ambulancezorg
Een huisarts geeft de volgende melding aan de
meldkamer:
Jonge dame met pijn op de borst en is ziek.
Ze is alert, de A is vrij, snelle ademhaling.
De ambulance vertrekt met A1-urgentie naar de
patiënt. In de woning treffen zij de volgende situatie:
in een mooi opgeruimd appartement is de huisarts nog
aanwezig en zichtbaar onrustig, Op de bank ligt een
jonge vrouw van ongeveer 25 jaar oud. De moeder en
de vriend van de patiënt zijn ook aanwezig.

A

Vrij, geen hoorbare ademhaling

B

Tachypnoe +/-, frequentie 30/min, saturatie 95%, oppervlakkige symmetrische ademhaling,
bij auscultatie hoor je basaal iets crepiteren zowel links als rechts
Sinusritme 70/min, bloeddruk 115/70, wat bleke huid en iets zweterig

C
D

Alert, wat onrustig, pupillen zijn PEARRL, geen lateralisatie, glucose 6.7

De anamnese verloopt moeizaam omdat de patiënt erg onrustig is. Je komt het volgende te weten:

A

Geen bekende allergieën

M

Anticonceptiepil en geen andere medicijnen

P
L

Blanco voorgeschiedenis

E

Rookt niet, gebruikt geen drugs, familieanamnese (cardiaal) is niet belast
Sinds ongeveer een uur zijn er klachten van pijn op de borst en dyspnoe. De pijn is stekend van aard en
straalt uit naar de rug. De pijn zit niet vast aan de ademhaling, is plotseling ontstaan en neemt toe in ernst.
De patiënt heeft nooit eerder dit soort klachten gehad. Ze is de afgelopen dagen niet ziek geweest.

Vraag 1
Wat is je differentiaal diagnose?
Je maakt een ECG.

Vraag 2
Wat zou je hierna doen?
A Direct starten met het STEMI- of Non-STEMI protocol
B Overleggen met de cardioloog
C De patiënt thuislaten met goed advies
D Een rechtsuitdraai van het ECG maken

Uiteindelijk zal de patiënt worden overgeplaatst naar een
ziekenhuis waar ze geopereerd wordt.

De situatie van de patiënt verslechtert:
A

Vrij, geen hoorbare ademhaling

B

Tachypnoe 40/min, saturatie 90%, symmetrische
oppervlakkige ademhaling

C

Sinusritme 90/min, bloeddruk 100/60, fors bleek

D Alert en adequaat maar toenemend onrustig/angstig
E

Temperatuur: 36.4

Jullie geven de patiënt zuurstof en een infuus en gaan
op transport. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is met
spoed 10 minuten rijden. Dit is een level 2 ziekenhuis
met een goede SEH / IC en 24 uur/dag de mogelijkheid
tot PCI. Het dichtstbijzijnde level 1 ziekenhuis is met
spoed ongeveer 30 minuten rijden.
Vraag 3
Naar welk ziekenhuis zou je gaan?
A Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ongeacht de
mogelijkheden
B Het level 1 ziekenhuis met cardio-vasculaire chirurgie
C Het level 2 ziekenhuis met goede SEH , IC en met
directe PCI mogelijkheden
Jullie besluiten om met spoed naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis te gaan met goede SEH en IC mogelijkheden.
Aldaar vertelt de SEH-arts dat haar moeder bekend is
met het syndroom van Ehlers Danlos en dat ze direct
een CT-scan gaan maken.
Ehler Danlos is een verzamelnaam voor een aantal
zeldzame erfelijke bindweefselafwijkingen die o.a.
bindweefselzwakte tot gevolg kunnen hebben. Als een
van de ouders het heeft is de kans dat kinderen het
hebben 50%1.
Vraag 4
Wat is het grote gevaar bij Ehler Danlos?
A Myocardinfarcten
B Hartfalen
C Aortadissectie
D Pericarditis
Uit de CT-scan blijkt al snel dat de patiënte een
thoracale aorta dissectie heeft (type A). Een type A
dissectie is een dissectie in het stijgende deel van de
aorta (aorta ascendens)2. Een dissectie kan een van de
gevolgen zijn van Ehler Danlos3. Omdat de dissectie in
dit geval direct aan het begin van de aorta zat kwam
de bloedtoevoer naar de coronairen (die net na de
aortaklep ontspringen) fors in de problemen met
cardiovasculaire-instabiliteit tot gevolg en een afwijkend
ECG.
Je ziet ST-elevatie in aVR en ST-depressie in de
afleidingen die naar de onderwand en voorwand
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‘kijken’. Dit ECG, is een ECG wat je ook ziet bij een occlusie van de
hoofdstam of LCA, vanuit deze arterie ontspringen later de LAD
en de RCX en die voorzien het grootste deel van het hart en met
name de linker ventrikel4.

NTvBMH 2019/nr1

Antwoord vraag 1:
Alle antwoorden zijn goed, maar voor de hand liggend zijn;
longembolie, ACS, dissectie, intoxicatie
Antwoord vraag 2:
B
Antwoord vraag 3:
C
Antwoord vraag 4:
C
Bronnenlijst
1. www.ehlers-danlos.nl/over-ehlers-danlos/wat-is-het/
2. https://www.ntvg.nl/artikelen/behandeling-van-acuteaortadissecties-type-b/volledig
3. http://www.aortadissectie.com/2017/01/22/
bindweefselaandoeningen/
4. https://nl.ecgpedia.org/wiki/Ischemie
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De verbinding tussen 		
Onderwijs, Onderzoek en Praktijk.
					

We vragen Remco hoe zijn dag er uitziet: “Mijn werk is heel divers. Ik kan
dus niet goed schetsen hoe een dag eruit ziet. De ene keer zit het vol met
overleg, de andere dag zit ik continu achter mijn bureau. Er is altijd wel
een moment op de dag dat een student even binnenloopt.” Remco zorgt
er samen met collega’s voor dat er projecten binnengehaald worden. Hij
is dus veel in gesprek met zowel nationale als internationale collega’s. Hij
probeert een goed beeld te krijgen van het praktijkprobleem en vraagt
samen met collega’s subsidie aan. Mocht het project starten dan is hij of
zijn collega (associate) lector de projectleider. Als projectleider begeleidt
en coacht hij onderzoekers: “Ik begeleid heel veel onderzoekers, op
verschillende niveaus. Bachelor studenten in hun afstudeerfase, veelal
studenten van de opleiding Medisch Hulpverlening of Verpleegkunde,
maar ook Verpleegkundig Specialisten/Physician Assistants in opleiding
en promovendi.” Remco is dus een belangrijke schakel in het verbinden
van onderwijs met onderzoek. Maar het werkt ook andersom, Remco
zorgt ervoor dat de opgedane kennis uit de onderzoeken weer terug komt
in het curriculum: “Het verbinden van de driehoek, onderwijs, praktijk
en onderzoek is hetgeen waar wij continue naar streven.” Verder schrijft
Remco met zijn collega’s nog steeds artikelen, geeft hij lezingen en
workshops en presenteert hij op congressen. Bij de BMH-opleiding is hij
docent, hij begeleidt de scripties, hij is studieloopbaanbegeleider en hij
ontwikkelt de onderzoeksleerlijn.
Daarnaast heeft Remco een belangrijke functie in het netwerk: “Ik
richt me regionaal op de SEH’s, IC’s en ambulancediensten zodat ze
mij leren kennen en weten te vinden. Op nationaal niveau houd ik
contact met bijvoorbeeld beroepsverenigingen en sectororganisaties.
Ook internationaal spreek ik verschillende onderzoekers en mensen
uit het veld.” Zo is Remco aangesloten bij de European Academy of
Nursing Science. Het netwerk heeft de doelstelling om verpleegkundige
onderzoekers bij elkaar te brengen. Dit komt voort uit zijn promotietraject:
“Tijdens je promotietraject moet je een aantal cursussen volgen, waarbij
het ook aan te bevelen is dat je iets op internationaal vlak doet. De
opleiding bood me op dat moment een summerschool aan. Drie jaar op
rij kon ik in de zomer twee weken ergens in Europa, met een vaste klas,
onderwijs volgen. Dit biedt mij enerzijds heel veel kennis, en anderzijds
een internationaal netwerk en inzicht in hoe de acute zorg werkt in andere
landen.”

Een interview met Dr. Remco Ebben
Auteur: Monique Vaneker

We reizen af naar Nijmegen voor een interview met Dr. Remco Ebben. Hij is Associate Lector Acute Intensieve
Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en nauw betrokken bij de opleiding Bachelor
Medische Hulpverlening (BMH). Genoeg reden dus om hem het hemd van zijn lijf te vragen over zijn carrière,
het begeleiden van studentonderzoek en de toekomst van de BMH.
Remco is zijn carrière begonnen in 2002 aan de HBOmet jaarteams en daarvoor zocht men teamleiders. Remco’s
Verpleegkunde opleiding. Met zijn vwo-achtergrond merkte
ambitie om Associate Lector te worden zorgde ervoor dat hij
Remco al snel dat hij op zoek moest naar meer uitdaging.
heel bewust naar zijn cv ging kijken. Om Associate Lector te
Dat vond hij tijdens zijn afstudeerperiode: “Een belangrijk
worden moet je naast het afronden van een promotietraject
omslagpunt, ik merkte dat het onderzoeken mij uitdaging en
senioriteit ontwikkelen, projecten leiden, financieel kennis van
meer perspectief bood.” Remco koos ooit voor de zorg vanwege
zaken hebben en mensen kunnen aansturen. Deze functie van
een voorliefde voor de acute zorg. Deze toekomstdroom liet hij
teamleider zou zijn cv wat dat betreft prachtig aanvullen. “Ik
even rusten toen hij besloot verder te studeren. Hij startte met
ben drie jaar lang teamleider geweest bij de HBO-V, met heel
de universitaire master gezondheidswetenschappen met als
veel plezier en altijd in combinatie met onderzoek.” Toen in
afstudeerrichting verplegingswetenschappen. In 2009 rondde
december 2017 de functie van Associate Lector vrij kwam wist
hij zijn master af en startte hij op de HAN bij het Lectoraat Acute
Remco dat hij klaar was voor de functie en heeft hij gesolliciteerd.
en Intensieve Zorg LAIZ als junior onderzoeker. Hij boog zich
over een driejarig subsidieproject
Om uit te leggen wat hij precies
gefinancierd vanuit ZonMw. Het
doet als Associate Lector,
project richtte zich op het acute
legt Remco eerst uit wat een
domein: “In dit onderzoek vond ik “Aan de universiteit heb je een professor Lectoraat is: “Aan de universiteit
de oude liefde voor acute zorg terug
heb je een professor met een
met een onderzoeksgroep. Aan de
en ik kon meteen uitzoeken of het
onderzoeksgroep.
Aan
de
hogeschool heb je een Lector. Een
werken als onderzoeker paste bij
Hogeschool heb je een lector.
Lectoraat richt zich altijd op een thema,
mij .” Als vrij snel kwam de vraag of
Een Lectoraat richt zich altijd
op een domein.”
hij zijn onderzoek wilde uitbreiden
op een thema of een domein.
naar een promotietraject. “Mijn
In ons geval richten we ons op
allereerste gedachte was; waarom ik? Ik kom gewoon uit de
de keten van de acute intensieve zorg. De Lector (dr. Lilian
Achterhoek, is dat wel wat voor mij? ” Na een half jaar besluit
Vloet) stuurt de onderzoeksgroep aan. Vaak samen met één
Remco uiteindelijk om te starten met zijn promotietraject:
of twee Associate Lectoren. Bij LAIZ zijn dat dr. Sivera Berben
“De echte keuze heb ik een half jaar uitgesteld, maar
en ik. Daar omheen vormt zich een onderzoeksgroep. Die
stiekem was ik al begonnen. Ik had het labeltje er nog niet
onderzoeksgroep bestaat enerzijds uit docenten die naast hun
opgeplakt, dat had ik nodig om de druk er vanaf te halen.”
docenttaak ook onderzoekstaken hebben. Anderzijds wordt
de onderzoeksgroep gevormd door mensen uit de praktijk,
Gedurende het promotietraject ontwikkelde de HAN het
bijvoorbeeld van de IC, de SEH, ambulance of fysiotherapie.
beleid om meer docenten aan te nemen die onderwijs en
Deze groep van docenten noemt men een kenniskring. We
onderzoek combineerden. Remco heeft vanaf dat moment
hebben binnen het Lectoraat op dit moment twee belangrijke
zijn promotieonderzoek bij het lectoraat gecombineerd
onderzoekslijnen. Het eerste thema is gericht op professioneel
met docentschap. Eerst bij de HBO-V en later bij de BMH
handelen. ’Hoe kunnen we toekomstige en huidige professionals
vanwege de aansluiting met het acute intensieve zorgdomein.
nog betere professionals maken.’ Het tweede thema richt
In juni 2015 is Remco gepromoveerd. “Ik had mezelf
zich op de patiënt en zijn naasten. Met name de (potentieel)
voorgenomen om na mijn promotie minimaal een jaar rustig te
kwetsbare patiënt. We doen bijvoorbeeld op dit moment veel
werken als docent en onderzoeker.” Maar intern werd er gestart
onderzoek naar het Post-Intensive-Care-Syndroom (PICS).”
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“Er is altijd wel een moment op de dag dat een
student even binnenloopt.”
Als we aan Remco vragen op welke prestatie hij het meest trots is noemt
hij twee zaken. “Uiteindelijk heeft zich een doel in mijn hoofd gevormd:
Associate Lector worden. Daar zat geen tijdspad aan vast. Dat ik nu 35
jaar ben en het heb weten te realiseren maakt mij trots.” Remco vertelt
dat hij in zijn carrière twee persoonlijke drijfveren heeft. ’Impact hebben’
en het ‘ontwikkelen van anderen en zichzelf’. Dit kan hij beide erg goed
kwijt in zijn functie. Daarnaast is hij er trots op dat twee artikelen die hij
geschreven heeft duidelijk de driehoek ‘praktijk, onderwijs en onderzoek’
naar voren brengen. Één van die artikelen, een review op Eerste Hulp
Geen Vervoer, heeft bij het journal waarin het werd gepubliceerd (the
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation & Emergency Medicine) een
grote impact. Het mooie is ook dat hier een BMH’er heeft geparticipeerd
en meegeschreven. Het tweede artikel over dit onderwerp gaf bachelor
studenten de kans om hun afstudeeronderzoek te publiceren. “Als je
kijkt naar de auteurs; daar staan mensen vanuit de praktijk, vanuit het
onderwijs en vanuit het onderzoek. En het is zelfs gelukt 4 studenten te

NTvBMH 2019/nr1

22 Een interview met Dr. Remco Ebben

laten meeschrijven Ik vind het prachtig dat al deze
mensen hebben samengewerkt en in dit artikel
samenkomen en ook hun credits krijgen.”
Wat betreft zijn persoonlijke dromen en ambities
zoekt Remco balans en rust om naar een mooie stip
op de horizon toe te werken. Over het Lectoraat
heeft Remco dan ook een duidelijke visie: “Ik zou
graag willen dat men in Nederland bij de combinatie
‘onderwijs, praktijk en onderzoek in de acute
intensieve zorg’ direct denkt aan de HAN. Want
daar zitten de Bachelor en Master opleidingen,
de minoren en het Lectoraat die deze driehoek
verbinden. We zijn al aardig op weg maar het kan
altijd beter.”

“Ik richt me regionaal
op de SEH’s, IC’s en
ambulancediensten zodat ze
mij leren kennen en weten te
vinden.”
Ook voor de BMH’ers in het werkveld heeft Remco
een duidelijke boodschap. “Ik denk dat je van
HBO-professionals mag verwachten dat ze altijd
op zoek blijven gaan naar betere en de meest
recente evidence. Je baseert je handelen niet
alleen op wetenschap, maar ook op de wensen en
voorkeuren van de patiënt en je eigen ervaring.
Maar het vraagt wat van je competenties om die
drie componenten bij elkaar te krijgen om een
besluit te kunnen maken. Ik denk dat sommige
competenties die BMH’ers meenemen in de
settings waar ze werken relatief nieuw zijn. Dat
hoor je ook, ambulancediensten hier in de regio
zijn enthousiast als we met BMH’ers aan tafel zitten
en het hebben over evidence based practice.”
Remco is trots dat hij samen met collega’s zulke
professionals aflevert aan het werkveld. Hij denkt
dat de BMH’ers bepaalde posities kunnen gaan
innemen in bijvoorbeeld protocollencommissies
of dat ze kwaliteitsmedewerker kunnen worden.
Klinische lessen geven en het uitbreiden van
je wetenschappelijke kennis behoort volgens
Remco ook tot de mogelijkheden. “Als je je als
beroepsgroep door wil ontwikkelen, dan moet je
niet alleen gaan professionaliseren maar ook gaan
positioneren, en daarbij is het volgen van een
master zoals Physician Assistant, Verpleegkundig
Specialist, Gezondheidswetenschappen of Evidence
Based Practice, echt een must.”

Een interview met Dr. Remco Ebben 23

Doorstuderen na de BMH?
Mariët Faasse, BMH Anesthesie
& Masterstudent Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit
Utrecht
Doordat ik tijdens mijn BMH opleiding achter mijn interesse voor onderzoek
kwam en naar extra uitdaging zocht, ben ik na één jaar werken begonnen
met een premaster. De overstap van HBO naar universiteit viel mij erg
mee, vooral doordat ik profijt heb van de onderzoeksvaardigheden die ik
bij de BMH al had meegekregen. Juist de afwisseling tussen snel handelen
en patiëntcontact op mijn werk en vervolgens vragen en problemen die
ik zie onderzoeken en aanpakken om direct de zorg daarmee te kunnen
verbeteren, dat geeft mij de ideale combinatie waar ik energie van krijg!
Sil Brukx, BMH Spoedeisende Hulp
& Clinical Epidemiologist/Healthcare data researcher. Master Evidence
Based Practice in Healthcare
De officiële naam van mijn master is Evidence Based Practice in Healthcare.
Een 2-jarige master waar je zonder schakelprogramma toegelaten wordt
met een bachelor in de gezondheidszorg. Studenten waren dus heel divers.
Artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, huidartsen, optometrie etc. Tijdens
de BMH hebben we een start gemaakt met EBP. Deze opleiding gaat daar
nog verder over door. Hoe je allerlei vormen van medisch wetenschappelijk
onderzoek opzet en uitvoert. Veel (bio)statistiek en epidemiologie. Maar
ook wat onderwerpen over het gezondheidszorgsysteem en beleid. Dus
BMH was een goede start. Het is alleen in deeltijd dus je hebt één avond
in de week les. Aan het eind van de master schrijf je een masterthesis over
een onderwerp wat je zelf kiest. Voor BMH’ers die geïnteresseerd zijn in
onderzoek is het een mooie master.

Klaar
voor een
veelzijdige
baan?

Nieuwsgierig geworden naar de Masters die goed
aansluiten bij de BMH? Twee collega BMH’ers
vertellen je meer over hun ervaring bij het volgen
van een master studie:
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Als ambulanceprofessional van Ambulance
Amsterdam kom je op unieke plaatsen
binnen- en buiten de wereldstad Amsterdam.
De doelgroepen aan wie je zorg levert zijn
heel divers. Elke dienst is weer anders. Wij
bieden afgestudeerde BMH’ers een perfecte
basis om onder goede begeleiding snel veel
ervaring op te doen.
Wil jij een afwisselende baan met veel
verantwoordelijkheid? Solliciteer nu op
de vacature Traineeship Bachelor Medisch
Hulpverlener Ambulancezorg via
www.werkenbijambulanceamsterdam.nl.
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Column - Drs. Anique Baten – Onderwijsontwikkelaar –
UMCG Ambulancezorg
Lang leve het leren!

“Studenten begeleiden kost tijd en zal je de ene dag makkelijker
afgaan dan de andere. Vergeet vooral niet hoe het voelde om zelf
student te zijn en probeer steeds weer met de student mee te
groeien.”
begeleiders ook gelden. Muurbloempjes
werken demotiverend, buitensporig
overtuigde stagiairs vinden we al snel
arrogant. Probeer jezelf in de begeleider
te verplaatsen en zoek naar een goede
balans. Veel studenten voelen zich in
het begin hopeloos onzeker en dreigen
zodoende ongewild een muurbloempje
te worden. Realiseer je echter dat je
ook onzekerheid op een zekere manier
kunt presenteren. Geef aan wat je
ervaringsniveau is en vraag expliciet om
feedback aansluitend bij jouw leerdoelen.
Niets is fijner voor een begeleider dan
een student die een realistische kijk heeft
op zijn eigen bekwaamheid en de regie
voert over zijn eigen leerproces. Het
opleidingsportfolio kan hierin houvast
bieden. Zodra je het portfolio gebruikt
voor je eigen leerproces en niet omdat

Anique Baten rondde in 2007 haar studie geneeskunde af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aansluitend startte zij
met haar opleiding tot internist. Zij specialiseerde zich in de acute geneeskunde en was vanaf dat moment ook actief op het
gebied van onderwijs en het hieraan verwante onderzoeksdomein. Van 2014 tot en met 2018 werkte zij als docent bij de
Bachelor Medische Hulpverlening in Nijmegen. Sinds september 2018 werkt Anique als onderwijsontwikkelaar en –adviseur
bij Team Opleidingen van UMCG Ambulancezorg. In 2020 hoopt zij haar promotieonderzoek bij de Radboudumc Health
Academy, naar de voorbereiding van beginnende artsen op hun eerste dienst, af te kunnen ronden.

Na zestien jaar opleiding, talloze
beoordelingsmomenten en evenzoveel
begeleiders mag ik mezelf met recht
een ervaringsdeskundige noemen op
het gebied van studeren. In dit stuk vind
je adviezen gebaseerd op mijn eigen
successen en mislukkingen, bedoeld
ter inspiratie voor zowel student als
begeleider!
Voor mij begon het echte leren pas toen
ik als coassistent in de praktijk patiënten
ging zien. Voor die tijd was ik vooral
bezig met het halen van studiepunten
en realiseerde ik me onvoldoende
voor wie ik dat eigenlijk allemaal deed.
Niet voor mijn docenten, niet voor
mijn begeleiders, zelfs niet voor mijn
ouders die al die jaren plichtsgetrouw
het collegegeld hadden opgehoest,
maar voor mijzelf als toekomstig
beroepsbeoefenaar en in het verlengde
daarvan de patiënten. Stukken tekst uit
je hoofd leren om alles een dag na het
tentamen weer te vergeten resulteert
vooral in een asystole leercurve en heeft
dus geen enkele zin voor je latere werk
als beroepsprofessional. Probeer liever
te begrijpen wat je doet en waarom. Zo
wordt vergeten een stuk moeilijker! Zoek
daarbij een manier van leren die bij jou
past en trek je vooral niet teveel aan van
hoe anderen het doen…
Eenmaal in de praktijk volgde een tweede
openbaring: begeleiders zijn net mensen.
Waar word jij enthousiast van wanneer
je iemand een dagje op sleeptouw
neemt? Waarschijnlijk niet van iemand
die ongeïnteresseerd/timide overkomt
of juist zo overtuigd is van zichzelf
dat leren een compleet overbodige
exercitie lijkt. Dit zal voor de meeste

het verplicht gesteld wordt vanuit de
opleiding, ben je op de goede weg.
En dan word je op een dag zelf
begeleider… Niet iedereen is een
geboren begeleider en dat hoeft ook
niet. Studenten begeleiden kost tijd en
zal je de ene dag makkelijker afgaan dan
de andere. Vergeet vooral niet hoe het
voelde om zelf student te zijn en probeer
steeds weer met de student mee te
groeien. Mijn favoriete begeleiders waren
enthousiast, toegankelijk en oprecht
geïnteresseerd in mij als persoon. Ze
gaven mij het nodige vertrouwen, juist
ook op die momenten dat ik zelf het
vertrouwen nog miste. Kortom: expliciteer
verwachtingen, evalueer regelmatig hoe
het gaat en geef vooral ook eens een
compliment…je inspanningen zullen zeker
worden beloond!

Fijne
werk/privé
balans
Een kansrijke toekomst, vol persoonlijke ontwikke
ontwikkeling, vind je bij AmbulanceZorg Limburg-Noord. Je maakt deel
uit van een professionele organisatie met korte en heldere lijnen, je kunt bij
ons zelf roosteren en werkt met moderne middelen en innovatieve technologieën die
de patiëntenzorg ten goede komen.
Heb jij een afgeronde BMH-opleiding, met uitstroom-

BMH
profiel in de Ambulancezorg of Acute Zorg? Dan is dit
geaccrediteerde
het juiste moment om te solliciteren! Je wordt intern
na- en
ervaringsopgeleid tot ambulanceprofessional, in een ervarings
bijscholing
gerichte en veilige leeromgeving. Wij hebben BMH-

Veel
afwisseling
& uitdaging

traineeships in de regio’s Venlo, Venray, Roermond en Weert.
Als Ambulanceprofessional ben je – samen met de ambulancechauffeur – vaak
als eerste zorgverlener ter plaatse. Elke dag kom je terecht in de meest uiteenlopende situaties en behandel je verschillende typen patiënten. De verantwoordelijkheid is groot: als Ambulanceprofessional moet je medische beslissingen
nemen en snel handelen in acute situaties. Wat de situatie ook is, je krijgt meteen
veel verantwoordelijkheid. Samenwerken is ook belangrijk: er is veel contact met
bijvoorbeeld huisartsen, brandweer, politie of de mensen van de spoedeisende
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Ambulanceprofessional
worden met leuke
collega’s?

hulp in het ziekenhuis.
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Ben je geïnteresseerd in deze boeiende functie in de
acute zorg? Solliciteer dan digitaal via onze website:

www.ambulancezorgln.nl/werken-bij
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Antwoord vraag 1
B is juist. BRUE (voorheen ALTE) is de verzamelnaam voor
plots ontstane alarmerende symptomen. Het kan hierbij
gaan om apneu, irregulaire of verminderde ademhaling;
een verandering in bewustzijn of reactie van het kind; een
verandering van huidskleur of spiertonus. Het kind is altijd
gezond bij presentatie en bij anamnese ook gezond voor
het ‘event’ plaatsvond. Er kan geen onderliggende oorzaak
worden gevonden (Raab, 2019). Bram is ziek bij aankomst op
de SEH en daarom is BRUE het minst waarschijnlijk.

Casus Spoedeisende Hulp
Auteur: Joshje de Goeij BSc - BMH Spoedeisende Hulp & Monique Vaneker BSc BMH Spoedeisende Hulp
Bram is 3 maanden oud (62cm lang en 6,5kg) en komt met zijn ouders op de SEH. De bevalling is zonder problemen verlopen
en tot nu toe ging het goed met hem. De afgelopen dagen was hij wat ziek. Hij was koortsig en huilerig. Daarnaast sliep hij
meer dan normaal en wilde hij minder drinken. Vanavond zou hij trekkingen hebben laten zien. Daarna leek het alsof hij
stopte met ademen en zijn gezicht werd blauw van kleur. Vervolgens werd zijn kleur weer roze. Zijn ouders zijn hierdoor
enorm geschrokken. Op het moment dat Bram op de SEH komt, ligt hij stil in de Maxi-Cosi. De spiertonus is normaal, hij
heeft een verhoogde ademarbeid en is aan het neusvleugelen. Verder zie je dat hij bleek is en je ziet vlekjes op zijn armen en
benen.
Je start de ABCDE:

A

Bram scoort een P op de AVPU. In de mond is geen oedeem, corpus alienum of braaksel te zien.

B

Bleke huidskleur, geen cyanose, ademhalingsfrequentie van 50/minuut,
neusvleugelen en intrekkingen zichtbaar, saturatie 97%
Hartfrequentie 200/minuut, bloeddruk 50/30mmHg

C
D
E

Antwoord vraag 2
B en D zijn juist. De absolute contra-indicaties van het
uitvoeren van een LP zijn een lokale huidinfectie op de rug,
stollingsstoornissen en septische shock. Purpura zijn een
uiting van verstoorde stolling. Het uitvoeren van een LP bij
stollingsstoornissen kan zorgen voor nabloedingen met als
mogelijke complicatie cauda equina syndroom (Van de Beek
et al., 2013)
Hypotensie, koorts en een gedaald bewustzijn kunnen
tekenen zijn van septische shock, maar zijn op zichzelf geen
contra-indicaties (Van de Beek et al., 2013).
Antwoord vraag 3
I en 2 zijn niet juist, 3 is juist. Bij 7 tot 9 van de 10 kinderen
met meningitis is sprake van nekstijfheid (Schieving, 2019).
Met name bij baby’s tot 1 jaar is de sensitiviteit van de test
van Kernig en Brudzinski laag, namelijk 11,5% (Dijcks, Derks,
Verwijnen & De Jongh, 2011). Een CT-scan wordt niet gemaakt
om meningitis te diagnosticeren maar om na te gaan of er
sprake is van hersenverplaatsing. Deze scan wordt gemaakt
voorafgaand aan een LP om te zien of dit veilig uitgevoerd
kan worden. (Van de Beek et al., 2013). Echter kunnen er
wel tekenen van een meningitis te zien zijn. Er zijn dan witte
streepjes zichtbaar tussen de gyri (Scheiving, 2019).

E2M5V3 op de GCS, pupillen PEARRL, glucose 4,0
Temperatuur 40,5°C. Niet wegdrukbare rode vlekjes van 4-9 mm diameter op armen, benen en borst

Vraag 1
Welke differentiaal diagnose is het minst waarschijnlijk op
basis van de bovenstaande gegevens?
A Bacteriële meningitis
B BRUE (Brief Resolverd Unexplained Event)
C Koortsstuip
D Epileptisch insult

Vraag 3:
Zijn deze stellingen juist of onjuist?
1 Bij afwezigheid van nekstijfheid, is er geen meningitis.
2 Wanneer bij baby’s de test van Kernig of de test van
Brudzinski positief is, is er sprake van meningitis.
3 Op een CT-scan kunnen tekenen van een meningitis te
zien zijn.

Vraag 2
Bij verdenking op een bacteriële meningitis wordt vaak een
lumbaalpunctie (LP) uitgevoerd. Wat zijn absolute contraindicaties voor het uitvoeren van een lumbaalpunctie?
(meerdere antwoorden zijn juist)
A EMV < 10
B Purpura
C Hypotensie
D Huidinfectie op de rug
E Koorts ≥40°C
NTvBMH 2019/nr1

NTvBMH 2019/nr1

Bronnenlijst:
Dijcks, R., Derks, M., Verwijnen, M., De Jongh,
T.O.H. (2011, 19 april). Meningeale prikkeling. Ned
Tijdschr Geneeskd, 2011(16), 155. Geraadpleegd op
20 juni 2019, van https://www.ntvg.nl/artikelen/
meningeale-prikkeling/volledig
Raab, C.P. (2019, mei). ALTE and BRUE. In MSD
MANUAL. Geraadpleegd op 19 juli 2019, van https://
www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/
miscellaneous-disorders-in-infants-and-children/
alte-and-brue Schieving, J.H. (2019, 9 maart).
Hersenvliesontsteking. Geraadpleegd op 20 juni
2019, van https://www.kinderneurologie.eu/
ziektebeelden/ontsteking/hersenvliesontsteking.
php Van de Beek, D., Brouwer, M.C., De Gans,
J., Verstegen, M.J.T., Spanjaard, L. Pajkrt, D., . . .
Pols, M.A. (2013). Bacteriële meningitis (Richtlijn).
Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Neurologie.
Geraadpleegd op 21 juni 2019, van https://nvic.nl/
richtlijnen/bacteri%C3%ABle-meningitis-2013

28 De chirurgische stressrespons

De chirurgische stressrespons 29

De chirurgische stressrespons: klinische blik
of meetinstrument?
Auteur: Mariët Faasse BSc - BMH Anesthesie & student Klinische Gezondheidswetenschappen

Meting in de huidige anesthesiologische praktijk
In de huidige praktijk wordt door Bachelor Medisch Hulpverleners
Anesthesie, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen een
poging gedaan om pijn af te leiden aan de hand van de standaard
bewakingsapparatuur en klinische verschijnselen van de patiënt.
Echter is nauwelijks onderzocht hoe dit precies in de dagelijkse
praktijk gebeurt. In twee studies onder Nurse Anesthesists werd
onderzocht of er parameters beschikbaar zijn voor het detecteren
van pijn en/of voor inadequate anesthesiediepte en in welke mate
deze betrouwbaar worden geacht10. De uitkomsten laten zien
dat er niet één parameter is die als betrouwbaar wordt gezien
voor specifiek pijn of anesthesiediepte. De factoren ‘bloeddruk’
en ‘hartfrequentie’, ‘teugvolume’ en ‘ademfrequentie’, ‘tranen’
en een ‘vochtige, plakkerige huid’ werden wel vaker gezien als
betrouwbare symptomen voor pijn.

Bron: Medasence, 2019

Kernpunten:
• Belangrijk: ‘de afwezigheid van sympatische stimulatie kan niet
gezien worden als een garantie dat er geen significante pijn
aanwezig is.’1
• Er bestaat geen gouden standaard voor meten van pijn tijdens
algehele anesthesie.
• Nociceptie, pijn, surgical stress respons en de reactie van het
lichaam op analgesie zijn verschillende concepten en hangen
niet altijd samen.
• Nociceptie is een complex fenomeen en heeft een
multidimensionale benadering nodig.
De laatste jaren is er in de zorg zeer veel aandacht voor het
terugdringen van postoperatieve pijn2. Minder aandacht is er
voor het herkennen van de zogenaamde intra-operatieve pijn,
terwijl juist hier de (postoperatieve) pijnbestrijding begint3.
Twee van de drie pijlers in algehele anesthesie, narcosediepte en
spierrelaxatie, worden tegenwoordig adequaat en routinematig
in de praktijk gemeten. Voor het meten van de derde pijler van
algehele anesthesie, de analgesie, is nog geen gouden standaard
beschikbaar.
De uitdaging om intraoperatieve pijn te meten
Pijn heeft een belangrijke psychische component in zich en is sterk
afhankelijk van de patiënt die het ervaart. Pijn wordt door IASP
(2011) omschreven als “An unpleasant sensory and emotional
experience associated with actual or potential tissue damage
or discribed in terms of such damage”4. Aangezien er tijdens
algehele anesthesie geen bewustzijn is van de patiënt, is er ook
geen emotionele ervaring aan de pijn gekoppeld. Daarom is het,
in plaats van over pijn, beter om te spreken over de surgical stress
respons ofwel nociceptie5.
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Het is een misvatting te denken dat het onderdrukken van
nociceptie gedurende de anesthesie geen prioriteit heeft.
Alhoewel pijn -een bewuste, subjectieve ervaring- en de surgical
stress respons -enkel een (patho)fysiologische reactie- niet
volledig hetzelfde zijn, vergen beiden dezelfde behandeling6.
Omdat zelfrapportage door een patiënt tijdens anesthesie
niet mogelijk is, wordt er in de huidige praktijk geprobeerd de
mate van pijn in kaart te brengen door middel van fysiologische
parameters. Dit is complex aangezien een hogere tensie of
pols ook het gevolg kan zijn van bloedverlies, vochttoediening,
positieverandering, inadequate anesthesiediepte of chirurgische
manipulatie. Daarnaast spelen gebruik van sympathicomimetica,
sympathicolytica en anticholinergica een rol. Factoren die in de
huidige anesthesiologische praktijk gebruikt worden zijn daarom
onvoldoende sensitief en specifiek voor het meten van pijn7.
Het belang van adequate nociceptie/antinociceptiebalans
Zowel pijn als stress zetten een aantal fysiologische processen
in gang. Bij pijn of stress komen de catecholamines van het
sympatisch zenuwstelsel ((nor)adrenaline) vrij. Door het
bevorderen van de productie van ACTH (adrenocorticotroop
hormoon) komt vervolgens cortisol vrij. De stressrespons
die hierdoor in gang wordt gezet zorgt voor een verhoogde
glucoseaanmaak en -afgifte, proteïnenafbraak, insulineresistentie,
onderdrukking van het immuunsysteem en het optreden
van postoperatieve cognitieve disfunctie8. Het optreden van
een CVA, hartfalen, een infectie of overlijden kan het gevolg
zijn. Het toedienen van te veel analgetica zorgt regelmatig
voor postoperatieve misselijkheid en braken en kan opioïd
geïnduceerde hyperalgesie (verlaagde pijngrens door toedienen
van opiaten) veroorzaken9.

In het uitgevoerde scriptieonderzoek, wat aan de basis ligt van dit
artikel, is specifiek gekeken naar welke parameters in de praktijk
worden gebruikt11. De resultaten laten zien dat de parameters die
anesthesiemedewerkers vanuit de literatuur gemiddeld het meest
betrouwbaar vinden voor pijn, ook gebruikt worden in de praktijk.
In de praktijk wordt door BMH’ers/anesthesiemedewerkers nog
onvoldoende onderscheid gemaakt tussen pijn en inadequate
anesthesiediepte met beschikbare parameters bij spontaan
ademende patiënten. Hoe pijn vastgesteld wordt, varieert per
BMH’er Anesthesie/anesthesiemedewerker. Daarnaast werd
ook niet één parameter specifiek gebruikt voor pijn dan wel
anesthesiediepte.
Bijkomend probleem is dat de waarde van veelgebruikte
hemodynamische parameters zoals de hartfrequentie en de
bloeddruk stevig ter discussie staan. Zo zou nociceptie, gemeten
door stresshormonen in het bloedplasma, nauwelijks een
correlatie vertonen met verhoging in de hemodynamische
parameters. Verder zouden veranderingen in hemodynamische
parameters wel sterk beïnvloed worden door de toediening
van analgesie, maar te weinig samenhangen met nociceptieve
prikkeling1, 12, 13. Met andere woorden: de afwezigheid van tekenen
van sympathische stimulatie kunnen niet worden gezien als een
gegarandeerde afwezigheid van pijn. Deze bevindingen staan
haaks op het huidige paradigma omtrent het meten van de
nociceptie in de praktijk.
De toekomst
Er zijn veel zogenaamde pijnmeetinstrumenten in ontwikkeling.
Veel van deze instrumenten zijn gebaseerd op een algoritme
bestaande uit onder andere de hartfrequentie en hartslagvariatie,
de amplitude van het plethysmogram, de bloeddruk en
de huidgeleiding. Hoopvolle resultaten laten zien dat deze
peroperatief gebruikte meetinstrumenten de postoperatieve pijn
kunnen voorspellen14, 15. Echter zijn er ook kritische geluiden die
laten zien dat er geen samenhang is tussen hartslagvariatie en de
mate van nociceptie16.
De dosering van analgetica is daarnaast niet alleen afhankelijk
van de mate van nociceptie die een patiënt heeft, maar ook
van de verschillen in reactie op analgetica tussen patiënten.
Deze verschillen worden veroorzaakt door een variatie in de
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genoomexpressie van de transporteiwitten van de opioïden17.
Hierdoor heeft de ene patiënt een hogere dosis nodig of meer last
van bijwerkingen dan de ander.
Concluderend kunnen ontwikkelingen in neuro-imaging een
waardevolle toevoeging zijn voor patiënten die zelf geen pijn aan
kunnen geven, maar deze kunnen niet het hele concept omvatten18.
Het meten van nociceptie en surgical stress respons vraagt
daarom om een multidimensionale benadering waarin klinische,
psychosociale, neurofysiologische en biochemische factoren worden
meegenomen19.
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Als je na je werk nóg niet genoeg hebt van de acute casussen en bijzondere aandoeningen kan je op
verschillende plekken zoeken naar diepgang. Één van de favoriete plekken van de redactie is Spotify.
Hierop zijn verschillende mooie podcasts te vinden waarvan je ontzettend veel kan leren. We zetten de
beste Emergency Medicine Podcasts van Spotify voor je op een rij.

The Resus Room (UK)
Een samenwerking met de Scandinavian
Journal of Trauma, Resuscitation and
Emergency Medicine. Met experts wordt
uiteengezet hoe te handelen bij verschillende,
veel voorkomende aandoeningen en letsels
op de SEH. Waarbij ook het pre-hospitale
aspect wordt belicht. Meer informatie via
https://theresusroom.co.uk/ Host: Simon
Laing (SEH consultant), Rob Fenwick (HEMSarts), James Yates (HEMS-verpleegkundige)
Emergency Medicine Cases (Canada)
Een gastspreker vertelt over een bijzondere
casus. Er wordt samen met de host dieper
ingegaan op de handelswijze en achtergrond
van het letsel in de casus. Via www.
emergencymedicinecases.com vind je niet
alleen de podcast maar ook blogs, video’s en
samenvattingen.
Host: o.a. Anton Helman (Spoedeisende
Hulparts in Toronto, Canada)

Doe mee met het onderzoek
experimenteerartikel 36a Wet BIG

In mei 2022 moet de minister beslissen of de BMH als beroep in
de Wet BIG mag blijven staan. Wanneer blijkt dat de registratie
zorgt voor effectieve (kwaliteit van zorg) en efficiënte (zorgtaken
worden door de juiste professional uitgevoerd) zorg, dan wordt
het experimenteerberoep als artikel 3-beroep opgenomen in
het BIG-register en wordt daarmee definitieve zelfstandigheid
toegekend. De minister beslist dit op basis van een onderzoek
naar de werkende Bachelor Medisch Hulpverleners. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door het Maastrichts UMC en bestaat uit
enquêtes, interviews, focusgroepen en observaties.

After The Call (USA)
Een podcast voor beginners of om je kennis
op te frissen. In begrijpelijke taal worden
handvatten gegeven voor dingen die je in je
eigen werk kan toepassen. Ook het prehospitale aspect komt hier goed naar voren.
Via de website http://www.afterthecall.org/
vind je onder andere informatie over het
steunen van collega’s of familieleden in de
acute zorg.
Host: Jordan White (Flight Nurse in Arizona,
USA)

Enquetes
Inmiddels loopt de 3e en laatste enquête-ronde. (tot dec 2019) De
teller staat hiervoor weer op 0. Elke (collega van een) BMH’er wordt
wederom gevraagd de enquête in te vullen. Ook als u dat al eerder
heeft gedaan. Zo is te zien hoe de BMH zich heeft ontwikkeld
gedurende de 3 enquête-rondes. Heeft u geen enquête ontvangen
van de onderzoeksgroep of uw collega BMH’er? Mail dan naar
onderzoek.wetbig@mumc.nl

FOAMcast Emergency Medicine (USA)
Verschillende onderzoeken en nieuwe
technieken worden aan de hand van
relevante literatuur uitgediept. Af en toe
wordt een samenvatting geven van zo’n 4
nieuwe interessante onderzoeken. Via http://
foamcast.org/ wordt de visuele ondersteuning
van de podcasts gedeeld.
Host: Jeremy Faust (SEH-arts in Brigham, USA)
en Lauren Westafer (Assistant professor in
Massachusetts, USA)

Interviews
Het is van groot belang dat er voldoende data wordt verzameld
om een goed advies te kunnen geven. Op dit moment is er
voornamelijk een tekort aan data in de sector Operatieve Zorg en
Anesthesie. Ook zou de onderzoeksgroep graag meer managers,
PA’s en VS’en spreken die samenwerken met BMH’ers. Heeft u nog
niet meegedaan aan een interview?
Mail dan naar onderzoek.wetbig@mumc.nl.
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Core EM (USA)
Ook in deze podcast wordt per ziekte
of aandoening besproken wat de beste
behandeling is. Het doel is om een behapbare
samenvatting te geven van alle Open Access
literatuur die er te vinden is. De doelgroep
is de medisch student. Via https://coreem.
net/ vind je naast de podcasts ook handige
instructiefilmpjes voor het uitvoeren van
verschillende handelingen.
Host: Brian Gilberti (SEH-arts in New York,
USA) en Audrey Tse (SEH-arts in New York,
USA)
Behind the sirens (UK)
Een kijkje in het leven van (één van) de
drukste ambulancediensten ter wereld. Elke
aflevering heeft een thema waar paramedic
Andrew met wisselende collega’s over praat.
De Londense Ambulancedienst is pas deze
zomer met de podcast begonnen en we hopen
van harte dat ze hun afleveringen voortzetten.
Meer info via https://www.londonambulance.
nhs.uk/news-2/behind-the-sirens-podcast/
Host: Andrew (Paramedic in Londen)
Beyond The Mask (USA)
Een podcast voor de mensen in de
operatiekamer. Over anesthesie, opiaten,
financiële kwesties en verzekeringen. Geen
onderwerp blijft onderbelicht door deze
fanatieke CRNA’s (Certified Registered Nurse
Anesthetists). De insteek lijkt heel economisch
maar de gesprekken leveren leuke inzichten
op voor op de Operatie Kamer. Lees meer via
https://beyondthemaskpodcast.com/
Host: Jeremy Stanley (anesthesieverpleegkundige) en Sharon Pearce
(anesthesie-verpleegkundige)

32 Column - Daisy de Bruijn- Geraets

Interview met Serena Błaszczak-Liesdek 33

Column - Daisy de Bruijn- Geraets
- Senior onderzoeker - Maastricht
UMC Mangomomenten

De eerste keer dat ik hoorde van een mangomoment, was tijdens
een lezing van de Belgische hoogleraar Vanhaeght. Hij vertelde hoe
hij werd geraakt door een documentaire van de journaliste Annemie
Struyf. Hierin vertelde de ernstig zieke Viviane, hoe moeilijk haar
tijd op de IC was geweest. Op de vraag van Annemie waarmee
ze haar een plezier kon doen, antwoorde Viviane dat ze graag
een mango wilde. Annemie nam een mango mee en de duidelijk
ontroerde Vivianne zei dat ze het gebaar nooit zou vergeten.
Vanhaeght vroeg zich af hoe het mogelijk was dat niemand van de
zorgverleners wist, dat een mango Viviane zo blij zou maken en
waarom zo’n kleine attentie zoveel positieve energie kon geven.
Om dit verder te onderzoeken startte hij de campagne ‘Op zoek
naar Mangomomenten’. Sinds enige tijd kent ook Nederland de
mangobeweging.

“Een zorgverlener die met een
klein gebaar of onverwachte
attentie een moment van
grote waarde creëert voor
een patiënt … dat is een
Mangomoment.”
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De BMH’er in Israël –
Een bizar contrast
Auteur: Joshje de Goeij
Tijdens haar minor International Health Studies is BMH’er Serena Błaszczak-Liesdek naar Israël gegaan om vrijwilligerswerk te
doen op de ambulance. Ze heeft veel meegemaakt en geleerd tijdens deze ervaring en raadt andere BMH’ers zeker aan om te
gaan. Serena: “Je komt jezelf echt wel tegen. Het aangeven van mijn grenzen heb ik wel geleerd daar.”
Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan werken voor de
vrijwillige ambulance in Israël?
“Ik ging eigenlijk ieder jaar op vakantie naar Israël. Mijn
beste vriendin, andere vrienden en familie wonen daar. Bij
de minor International Health Studies (IHS) hoorde een stage
in het buitenland en het leek me geweldig om dat bij de
ambulancedienst in Israël te doen.”

Ook ik werd geraakt door het verhaal van Viviane
en het zette me aan tot nadenken. Als onderzoeker
heb ik regelmatig zorgverleners geobserveerd, een
aantal observaties blijven hangen. Waarom juist
deze? Misschien omdat ik getuige was van een
mangomoment?

Hoe word je hiervoor klaargestoomd?
“Eerst liep ik een maand stage bij de bloedbank in Jeruzalem.
Daarna volgde ik in Jeruzalem een Engelstalige cursus van 10
dagen samen met andere vrijwilligers. We kregen 12 uur per
dag les en deden daarna een praktijk- en theorie examen.
Ook moesten we een toets medisch Hebreeuws behalen. Na
de cursus heb ik twee maanden diensten gedaan op de basis
ambulance in Tel Aviv als vrijwilliger. Gezien mijn opleiding
werd ik ook regelmatig op de spoedambulance geplaatst. Tel
Aviv is een internationale stad maar je hebt de Hebreeuwse
woorden ook echt nodig in de praktijk.

Op een dag mocht ik mee in de ambulance met BMH-er
Sam en chauffeur Dave (niet de echte namen) en werden
we opgeroepen naar een hoogbejaarde vrouw die was
gevallen. De deur werd geopend door haar echtgenoot,
zichtbaar in paniek. Na grondig onderzoek kwam Sam
tot de conclusie dat er niets gebroken was en dat de
oorzaak van de valpartij het tapijt was. Toch wilde hij de
vrouw voor de zekerheid meenemen naar het ziekenhuis
voor een aantal foto’s. De schrik was uit de ogen van
het echtpaar te lezen. Meer dan zestig jaar getrouwd en
nog nooit een dag zonder elkaar. Met betraande ogen
zei de vrouw dat ze echt liever thuis wilde blijven. Na
overleg met de HAP werd besloten om de vrouw thuis te
laten. Sam regelde dat de volgende morgen een huisarts
polshoogte zou gaan nemen, administreerde zorgvuldig
zijn acties en liep, als laatste check, met de vrouw aan
de arm de gang af. Dave zocht samen met de echtgenoot
naar de voorraad pijnstillers, maakte een aantal pillen
klein, loste ze op in een glas water en hielp de vrouw
het glas leeg te drinken. De telefoon werd gecontroleerd
en de zoon gebeld. Bij het vertrek werden Sam en Dave
overladen met bedankjes. Ik realiseerde me dat het
echtpaar dankbaar was omdat ze tijd hadden genomen
om samen door te brengen.

Wat zijn de verschillen tussen ambulancezorg in Israël en
Nederland?
Het grootste verschil is het systeem. In Israël wordt
verschil gemaakt tussen een basis ambulance en een
spoedambulance. Op een basis ambulance is in ieder geval
een Medic aanwezig. Hij maakt de medische besluiten én
bestuurt de ambulance. Daarnaast rijdt er ook vaak een
dienstplichtige mee. Qua materialen heb je de beschikking
over verband- en infuusmateriaal, een bloeddruk- en
bloedglucosemeter en een AED. Een spoedambulance
beschikt over alle materialen en apparatuur zoals we dat
in Nederland ook hebben. Hier maakt een Paramedic
de medische besluiten. Tijdens mijn tussenjaar ben ik
nog een tweede keer teruggegaan naar Israël om ook de
Advanced cursus te volgen. Daarmee mocht ik fulltime
op de spoedambulance in Jeruzalem meerijden. Zowel
de basis- als de spoedambulance worden naar complexe
casussen gestuurd, omdat er per regio meestal twee tot drie
spoedambulances beschikbaar zijn in een dienst. Op beide
ambulances rijden vaak twee vrijwilligers mee.
De functie van de Paramedic is vergelijkbaar met die van een
ambulanceverpleegkundige of BMH’er ambulancezorg in
Nederland. In het leger kan je in 1,5 jaar Paramedic worden
of moet je een universitaire opleiding volgen. Hierdoor zijn
Paramedics redelijk jong, gemiddeld rond de 25 jaar oud.
Verder is zo’n 80% van het personeel op de ambulance
vrijwilliger. Israëliërs mogen vanaf hun 15e met toestemming
van hun ouders, één dag in de week meerijden op de
ambulance. Daarnaast wordt door de organisatie iedere
zes weken met een nieuwe groep buitenlandse vrijwilligers
gestart vanuit verschillende landen zoals Amerika, Brazilië,
Canada, Australië, Zwitserland, Nederland en GrootBrittannië.

Het klinkt heel logisch om de vrouw thuis te laten, maar
het was makkelijker geweest om haar mee te nemen.
Door iets extra’s te doen hebben Sam en Dave een
moment van grote waarde gecreëerd voor hun patiënt.
Zorgverleners kunnen voor mangomomenten zorgen,
maar net als bij mango’s kunnen mangomomenten
alleen tot ontwikkeling komen in een gunstig klimaat.
Het klimaat binnen de organisatie bepaalt of de
fruitschaal goed gevuld is.
Meer weten? Ga naar: https://mangomoment.org/
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“Je komt jezelf echt wel tegen. Wanneer ik een heftige
casus had gehad belden mijn collega’s me om te
vragen hoe het met me ging.”

Het klinkt alsof vrijwilligerswerk
doen in Israël de norm is. Hoe denk
je dat dit komt?
“Dit heeft echt met de cultuur te
maken. Mensen zorgen voor elkaar.
Je ziet dit in alles. Als iemand
boodschappen laat vallen op straat
snelt iedereen er naartoe om te
helpen. Als je op vrijdagavond, de
Shabat, geen plek hebt om naartoe te
gaan dan nodigt iedereen je uit om te
komen eten en te blijven slapen. Ook
wanneer er iets ergs gebeurt, springt
iedereen in de bres voor jou en ze
verwachten ook dat jij dit voor hen
doet. Hierdoor heb ik me ook heel
veilig gevoeld, ondanks dat aanslagen
regelmatig voorkomen.”
Israël is een conflictgebied. Heb je
veel heftige casussen meegemaakt?
“Door het conflict in Israël bestaat
er een harde grens in Jeruzalem
tussen Israëlisch gebied en de
West Bank. In beide gebieden
wonen zowel Joodse als Palestijnse
burgers. De ambulances van Magen
David Adom (MDA) worden naar
spoedgevallen aan beide kanten
van de grens gestuurd. Wanneer er
een spoedgeval is in de West Bank,
wordt vaak wel politiebegeleiding
ingezet ter bescherming van
het ambulancepersoneel. Op
de ambulancekleding is de rode
Davidster duidelijk zichtbaar.
Sommige individuen vertonen
helaas agressief gedrag, spugen of
gooien stenen naar het personeel.
De meerderheid is gelukkig heel
dankbaar voor de medische
hulpverlening ondanks de gevaren.”
“Ik heb veel meegemaakt daar,
heftige maar ook leuke casussen.
De tweede keer dat ik in Israël was
na het afronden van de Advanced
course, werden we opgeroepen voor
een bevalling. De Paramedic liet
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mij de casus leiden en toen hebben
wij een gezond meisje op de wereld
gebracht. Maar het contrast is groot;
twee dagen later werden we bij een
terroristische aanslag geroepen. We
wisten alleen dat er twee mensen
waren neergestoken en dat de dader
nog op de vlucht was. In deze situaties
wordt altijd een scoop and run
gedaan. Toen we aankwamen, heerste
er een enorme chaos. Het hele gebied
was afgezet. Politie en soldaten
renden rond terwijl er bevelen
geschreeuwd werden op zoek naar
de dader en op zoek naar mogelijk
geplaatste bommen. Het slachtoffer
was al op een brancard gelegd door
het team van de basisambulance
en ze werd beademd. Binnen vijf
minuten na aankomst, zaten wij weer
in de ambulance, onderweg naar het
ziekenhuis. Toen we het slachtoffer
eenmaal ingeladen hadden, zag ik
dat het om een jonge vrouw ging.
Ze had een bradycardie van rond de
30/min. We zaten met zijn vieren
achterin. Twee paramedics waren
bezig met beademen en het zetten
van een botnaald om medicatie en
NaCl toe te dienen. Terwijl ik spullen
klaarlegde voor intubatie en medicatie
optrok, schoot ze in een VF. Na
het toedienen van de eerste schok
begon een andere vrijwilliger met
thoraxcompressies. We hebben haar
kleding opengeknipt en vonden één
steekwond in haar thorax. Die hebben
we afgeplakt. We hebben geprobeerd
te intuberen maar dit ging niet door
de enorme hoeveelheid bloed. De
rit van 10 minuten leek een uur te
duren. Eenmaal aangekomen op de
SEH werden we opgewacht door 20
man personeel. Een anesthesieteam
probeerde nogmaals te intuberen
en de thoracaal chirurg nam de
leiding over de reanimatie. Daar
werd duidelijk dat ze niet één maar
víjf steekwonden had: drie in haar

onderrug, één in haar thorax en één
in haar nek. Vervolgens besloot de
thoracaal chirurg om daar ter plekke
een thoracotomie te doen. Hij opende
razendsnel de borstkas en kneep in
haar hart om zo verder te reanimeren.
Dit wordt daar redelijk vaak gedaan bij
reanimaties van traumapatiënten. Het
lukte ons om haar eigen hartslag en
ademhaling weer terug te krijgen en
ze werd opgenomen op de IC. Helaas
overleed ze de volgende dag.
Een aantal dagen hierna kregen
we opnieuw een melding van een
terroristische aanval. Het ging
deze keer om een patiënt met een
schotverwonding. Het was een jongen
van 16 jaar oud. Hij was meerdere keren
geraakt en had een haematothorax.
Twee soldaten reden met ons mee in
de ambulance. Het duurde even voor
ik me besefte dat de soldaten mee
gingen omdat mijn patiënt de terrorist
was. Later hoorde ik dat hij op een
groep mensen bij een grenspost in had
willen rijden. Omdat hij niet stopte, is
hij neergeschoten door het leger. We
hebben hem meteen naar het ziekenhuis
gebracht. Daar is hij geopereerd en
hij heeft het overleefd. Ik kan me niet
voorstellen dat zo’n jonge jongen
deze actie op eigen initiatief heeft
ondernomen. Ik denk dat hij gedwongen
is door zijn omgeving om op deze manier
zijn leven op het spel te zetten.
Magen David Adom is onderdeel van
het Internationale Rode Kruis. Het
ambulancepersoneel bestaat uit diverse
teams met verschillende achtergronden:
Druze, Palestijns, Christen, Joods e.d.
Iedereen werkt ontzettend goed samen
en we beschouwen elkaar als familie. Er
wordt in de medische hulpverlening aan
patiënten geen onderscheid gemaakt
in achtergrond. Iedereen wordt gelijk
behandeld, ook bij aanslagen. Zowel
terrorist als slachtoffer krijgen de juiste
medische zorg.”

Welke invloed heeft je ervaringen in Israël
op jou gehad?
“Je komt jezelf echt wel tegen. Wanneer ik
een heftige casus had gehad belden mijn
collega’s me om te vragen hoe het met me
ging. Ik heb ook geleerd dat praten over
heftige dingen mijn manier is om dingen te
verwerken.
Toen ik net terug was frustreerde ik me
enorm over de weerstand vanuit het
werkveld op de BMH. Ik snapte niet
hoe ze in Nederland zo moeilijk konden
doen over de jonge leeftijd van de
BMH’ers, terwijl jongeren in Israël dit
werk vanaf hun 15e doen. De mindset
van de paramedics in Israel is: “Super,
we hebben meer personeel en wat je
niet kunt, leren we je wel.” Ik hoop dat
het werkveld in Nederland ook deze
mindset zal ontwikkelen en dat men er
meer en meer voor open gaat staan om
ook BMH’ers op te leiden. Uiteindelijk
hebben wij als BMH’er ook voor dit vak
gekozen om mensen te helpen. We hebben
misschien minder ervaring, maar het gaat
er uiteindelijk om dat we ons inzetten
voor de patiënt en dan maken we vanzelf
vlieguren.”
Hoe is het om terug te komen in
Nederland na je ervaringen?
“Toen ik terugkwam had ik echt last
van een Reversed Culture Shock. Ik kan
me nog herinneren dat ik kort na mijn
terugkomst in de bus zat. Ik hoorde twee
studenten overdreven klagen over iets
heel onbenulligs en om de een of andere
reden was ik daardoor erg geïrriteerd en
voelde me enorm gefrustreerd. Ik snapte
niet hoe ze zo moeilijk konden doen
om iets kleins, terwijl ik de week ervoor
nog tot m’n knieën in het bloed zat bij
een patiënt. Ik miste Israël ook enorm
en wilde graag terug. Ik miste het om
continue hulpverlener te zijn. Daar werd
er constant een beroep op me gedaan
omdat wij bijna altijd in uniform waren en
hier in Nederland was ik weer gewoon een
student. Dat vond ik moeilijk”
Zou je het aanraden om naar Israël te gaan
aan andere BMH’ers?
“Ja, zeker weten. Het is zo leuk, je maakt
echt gave dingen mee. Je werkt altijd met
een leuke groep met mensen uit allerlei
landen en je maakt nieuwe vrienden. Het
is ook niet alleen maar werken. Je gaat ook
gewoon lekker naar het strand, geniet van
het weer, je gaat gezellig uiteten. Ook als
we in een dienst moesten wachten op een
volgende oproep, gingen we wel eens een
ijsje halen op het strand.”
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Het is een bizar contrast met de heftige casussen die je beschrijft.
“Het is ook bizar, maar zo is het land. Het luchtalarm kan afgaan en je gaat een
schuilkelder in en je hoopt dat de raket wordt onderschept. En vervolgens ga je daarna
naar buiten en lekker op het strand liggen. Het hoort een beetje bij het alledaagse leven
eigenlijk, je staat er niet zo lang bij stil.”
Magen David Alom (MDA) Israël is een organisatie die is opgericht om medische
noodhulp te bieden in Israël, door middel van ambulancediensten en de nationale
bloedbank. De organisatie zorgt voor de bouw van ambulancestations, verleent zorg
en leidt paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers op. Wil je meer weten over de
organisatie of ervaringen van andere vrijwilligers? Kijk op www.mda-nederland.nl
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Casus Anesthesie
Auteur: Jeanne Spaan BSc - BMH Anesthesie

Antwoord vraag 1
C: Het lichamelijk onderzoek is vooral gericht op de functie van het
vaat- en zenuwstelsel. Er moet worden nagegaan of er aanwijzingen
zijn voor neuropathie, zoals orthostatische hypotensie. Aanvullend
wordt een ECG gemaakt. Door autonome neuropathie kunnen
patiënten namelijk ischemie van het hart doormaken zonder pijn te
voelen. Neuropathie van het autonome zenuwstelsel komt voor bij
10% van de diabetici en wanneer de patiënt ook hypertensie heeft
zelfs bij 50%. Omdat de baroreceptorreflex gestoord is, ontbreekt
de reflectoire polsversnelling bij hypotensie. De hemodynamische
effecten van anesthetica zoals vasodilatatie en myocarddepressie
kunnen worden versterkt. Daarnaast wordt er gekeken naar de
orgaanschade. Orgaanschade treedt tien tot twintig jaar na de
eerste symptomen van diabetes op. Deze schade is het gevolg
vasculaire veranderingen (microangiopathie). Deze veranderingen
leiden tot een slechte wondgenezing, en hart- en vaatafwijkingen,
nierafwijkingen, retinopathie en neuropathie. (Hennis & Leusink,
2013).

Antwoord vraag 2
A: Om de hoeveel actrapid te berekenen, wordt de totale
hoeveelheid ‘eigen’ insuline met 2/3 vermenigvuldigd. Voor deze
mevrouw is dat dus 60 x 2/3 = 40 E per 24h. De insuline oplossing
staat op 100 ml/h. Over een dag moet mevrouw dus 2500 ml glucose
5% oplossing krijgen. Per 500 ml zak glucose 5% moet er dus 40E
/ 5 = 8 E worden toegevoegd. Na een uitgangswaarde worden de
glucoseconcentraties elke twee uur gemeten.
Bronnenlijst:
Hennis P.J. & Leusink J.A, (2013) Leerboek anesthesiologie. Houten, Nederland: Bohn
Stafleu van Loghum.

LN First Aid

Voor workshops op maat // www.LNFirstAid.com

LN First Aid verzorgt workshops op maat. Wilt u
bijvoorbeeld meer leren over de specifieke ongevallen
die in uw (werk)omgeving voorkomen? In samenspraak
stellen we een lesprogramma samen om aan uw
wensen te voldoen.

Op het preoperatieve spreekuur komt een 60-jarige vrouw, ze moet een laparoscopische cholecystectomie ondergaan.
De vrouw is bekend met diabetes mellitus I en gebruikt 40E Mixtard insuline in twee giften (24 – 16E ) en 20E Actrapid totaal
bij de maaltijden. Daarnaast is mevrouw bekend met hypertensie.
Vraag 1
Welk aanvullend onderzoek is geïndiceerd in de preoperatieve screening bij deze patiënte?
A ECG, Hb-A1C
B Hb-A1C, serum creatinine
C ECG, serum creatinine
D Geen
Door de diabetes kunnen er afwijkingen ontstaan aan de
nieren. Om een idee te krijgen van de nierfunctie wordt het
serumcreatininegehalte bepaald. Het Hb-A1C wordt niet
routinematig bekeken. Deze waarde geeft aan of de diabetes onder
controle is. In het bloed bindt suiker aan hemoglobine (Hb). Hb is een
eiwit wat onderdeel is van erytrocyten. Deze verbinding blijft totdat
de erytrocyten worden vervangen. De levensduur van erytrocyten
is gemiddeld twee tot drie maanden. De Hb-A1C zegt dus hoe de
glucose gemiddeld was over de laatste twee, drie maanden. Normaal
is het tussen de 6 en 8 %. Bij een slecht gereguleerde diabetes is deze

U kunt bij LN First Aid opgeleid worden
tot EHBO’er met een Oranje Kruis diploma,
voor volwassenen en voor kinderen. Ook dit
kan op maat, afhankelijk van de kennis die u
al bezit.

verhoogd. (Hennis & Leusink, 2013).
De ingreep wordt gepland in de middag. Zes uur van tevoren mag ze
voor het laatst eten, heldere vloeistoffen mag ze tot twee uur voor
de operatie drinken.

Kijk voor prijzen en
mogelijkheden op
www.LNFirstAid.com

Op de afdeling wordt haar nuchtere bloedsuiker bepaald, deze is 12
mmol/l. De verpleegkundige prikt een infuus en sluit een glucose
5% aan. Aan deze oplossing voegt zij actrapid toe. Op de holding
wordt de zorg voor de patiënt overgenomen door een BMH’er
anesthesie. Hij controleert de hoeveelheid actrapid in de zak.

Vraag 2
Hoeveel actrapid moet aan een zak van 500 cc glucose 5% worden toegevoegd?
A 8E
B 6E
C 12E
D 14E
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Wilt u leren reanimeren met behulp van de AED? Ook
hiervoor kunt u bij LN First Aid terecht. U haalt een
officieel diploma van de Nederlandse Reanimatieraad of
u volgt een op maat gemaakte opfriscursus en ontvangt
een persoonlijk certificaat.

38 Onderzoek naar de doorstroomproblematiek

Onderzoek naar de doorstroomproblematiek 39

		 ‘Van stil staan naar doorgaan’
een onderzoek naar de doorstroomproblematiek
					 op de spoedeisende hulp in het VieCuri 		
Medisch Centrum te Venlo
Auteurs: Lars van de Brande BSc - BMH Spoedeisende Hulp, Jord Lemmen BSc - BMH Spoedeisende Hulp,
Dr. Remco Ebben - Associate Lector Hogeschool Arnhem en Nijmegen,
John Clout BSc - Praktijkcoördinator IC VieCuri Medisch Centrum

Inleiding
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een zorgzwaartemeting op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling in het
VieCuri Medisch Centrum (VMC) te Venlo. Uit deze meting is gebleken dat het huidige overplaatsingsproces van patiënten op
de SEH naar de Standaard Verpleegafdelingen (SVA’s) leidt tot een hoge zorgzwaarte. Landelijk wordt een maximale tijdsduur
van 30 minuten gehanteerd, vanaf de aankondiging van een patiënt tot het moment van overplaatsing1. In het VieCuri
wordt naar deze norm gestreefd, echter is deze nog niet als officiële regel geïmplementeerd. Bij een vlotte overplaatsing van
patiënten naar SVA’s of thuissituaties, blijft de inzetbaarheid van de SEH en de veiligheid van de patiënt gewaarborgd. Er blijkt
een relatie te bestaan tussen de SEH-opnameduur en de patiëntveiligheid. Reducering van de opnameduur op de SEH, leidt
volgens Singer et al(2011) tot een aanzienlijke vermindering van complicaties2.
In deze studie zijn zowel de positieve als negatieve factoren met betrekking tot het overplaatsingsproces in kaart gebracht.
De volgende vraagstelling is hierbij gehanteerd: “Welke factoren binnen het overplaatsingsproces van de Spoedeisende Hulp
afdeling naar de Standaard Verpleegafdelingen van het VieCuri Medisch Centrum, beïnvloeden het overplaatsingsproces en
het behalen van de norm van 30 minuten?”
Methode
Deze studie betrof een kwalitatief
evaluatieonderzoek. Op basis van de vooraf
getoetste norm van 30 minuten, werden
de betrokken afdelingen geïncludeerd:
Chirurgie, Interne geneeskunde, Maag-darm
en lever (MDL), Urologie, Kindergeneeskunde
en de afdeling Longgeneeskunde. Door
middel van vier focusgroep-discussies
met vijf verschillende SVA’s is beoogd de
beïnvloedende factoren met betrekking tot
het overplaatsingsproces in kaart te brengen.
Binnen het VMC bestond het vermoeden, dat
er sprake is van cultuurverschillen per afdeling,
daarom is ervoor gekozen om elke afdeling
afzonderlijk te benaderen.
De focusgroep in deze studie bestond zowel
uit verpleegkundigen, secretaressen als
leidinggevenden, hierdoor is de samenstelling
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heterogeen3. De focusgroepen waren
semigestructureerd van aard; er werd gebruik
gemaakt van een topiclijst. De topiclijst werd
gebaseerd op beïnvloedende factoren zoals
beschreven in Grol & Wensing: individuele,
sociale, organisatorische en maatschappelijke
factoren4. Vervolgens is de topiclijst
door middel van brainstormsessies met
leidinggevenden van de SVA’s scherpgesteld en
samen met de opdrachtgever geverifieerd. De
opgenomen gesprekken zijn via5 transcriberen,
lezen, coderen, ordenen en interpreteren
uitgewerkt. Deze studie werd uitgevoerd in
opdracht van het VieCuri Medisch Centrum in
de periode van februari 2018 tot en met juni
2018.
Resultaten
De dataverzameling bestond uit 4 focusgroep-

discussies. De afdelingen Chirurgie en Urologie werden,
gezien het nauwe samenwerkingsverband en uitwisseling van
personeel, samengevoegd tot één focusgroep. De overige
3 focusgroepen hebben plaatsgevonden met respectieelijk
de afdelingen Interne-, Long- en Kindergeneeskunde. De
focusgroep discussies hadden een duur van ongeveer 50
minuten. De beïnvloedende factoren welke zijn voortgekomen
uit deze studie kunnen worden onderverdeeld In de volgende
thema’s: Tijd, Organisatie patiëntenstroom, Regelgeving,
Cultuur, Communicatie en Kwaliteit van zorg.
Bij de factor Tijd kwam naar voren dat overnames in de
ochtenden door de verpleegkundigen als hinderlijk worden
ervaren omdat hierdoor de ochtendzorg op de afdeling
wordt belemmerd. De pauzes werden als een van de lastigste
overplaatsingsmomenten ervaren. De SVA’s gaan in twee
groepen pauzeren, waarbij de verpleegkundige bezetting op
de afdeling afneemt. Bij de factor Organisatie patiëntenstroom
werd aangegeven dat de aanwezigheid van meerdere schakels
in de aankondiging van opnames als hinderlijk wordt ervaren
omdat er tijdens elk moment in de onderlinge communicatie
vertraging wordt ondervonden. De beschikbaarheid van
bedden is ook een steeds terugkerend probleem, doordat
reeds ontslagen patiënten wachten op vervoer of omdat
de beschikbaarheid van de beddencentrale en/-of de
schoonmaakdienst beperkt is. Bij de factor Regelgeving kwam
naar voren dat de norm van 30 minuten met betrekking tot het
overplaatsingsproces geheel onbekend bleek. Na kennisgeving
van de norm, concludeerden de verpleegkundigen dat de norm
in de huidige opzet niet altijd haalbaar is. Er zijn frustraties met
betrekking tot afspraken en regelgeving, er wordt ervaren dat
elke afdeling binnen het VMC zijn eigen regels en afspraken
hanteert. Bij de factor Cultuur kwam naar voren dat bij de
overname van patiënten op de SEH zich regelmatig discussies
tussen SEH en SVA-verpleegkundigen voordoen. Deze discussies
resulteren volgens de SVA-verpleegkundigen in een houding
welke een negatief effect heeft op de samenwerking. De
onwetendheid van elkaars manier van werken vormt een
bron van onenigheid op de werkvloer. Deze opeenstapeling
van frustraties leidt volgens de verpleegkundigen tot een
cultuur waarin men de welwillendheid tot samenwerking in
toenemende mate verliest. Bij de factor Communicatie kwam
naar voren dat de SVA-verpleegkundigen tevreden zijn over
de manier waarop er op de afdeling gecommuniceerd wordt
tussen de secretaresses en het team en met de leidinggevenden
van de SEH. Er heerst ontevredenheid met betrekking tot de
overdracht. In vele gevallen wordt het beleid, zoals genoteerd
in het EPD, door de SEH-verpleegkundige voorgelezen. Ook zijn
de SVA-verpleegkundigen van mening dat de complexiteit van
de patiënt onvoldoende wordt overgebracht bij aankondiging,
waardoor ten onrechte twee verpleegkundigen een patiënt
ophalen, terwijl dit ook door één persoon had gekund.
Bij de factor Kwaliteit van zorg kwam naar voren dat men
met name moeite heeft met het onnodig verplaatsen van
patiënten binnen de eigen SVA, doordat isolatie- of delirante
patiënten overgeplaatst worden waarvan dit vooraf onbekend
was. Daarnaast gaven de SVA-verpleegkundigen aan dat zij het
gevoel hebben dat er op de SEH niet meer naar patiënten wordt
om gekeken, op het moment dat deze zijn aangekondigd voor
overplaatsing. Lange wachttijden voor patiënten zijn een punt
van frustratie bij de SVA-verpleegkundigen.
Discussie
De pauzes van de SVA-afdelingen worden door de SEHverpleegkundigen als belemmerend ervaren, zoals ook
beschreven in de studie van Peters1. Zo blijkt ook dat het
niet overnemen van aangekondigde patiënten op de SEH,
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een van de belangrijkste factoren is voor het ontstaan van
crowding (drukte), waarbij overcrowding leidt tot verhoogde
mortaliteit6,7. De regels en afspraken omtrent overnames worden
in de huidige situatie door de verschillende afdelingen op een
andere manier geïnterpreteerd. Gedurende de focusgroepen
werd door de onderzoekers een cultuur ervaren waarin men
op zoek is naar houvast met betrekking tot regels en afspraken.
Dit kon worden opgemaakt uit het feit dat binnen verschillende
afdelingen afspraken worden gemaakt omtrent voorwaarden
voor overnames. Men maakt deze afspraken om eerder ervaren
problematiek met betrekking tot het overplaatsingsproces te
vermijden om overplaatsing te structureren. Uit de focusgroepen
kwam naar voren dat frustraties na verloop van tijd de cultuur
dusdanig beïnvloeden dat de belangen van de eigen afdeling
vooropgesteld worden. Wat heeft geleid tot het ontstaan van
een ‘eilandjescultuur’.
Conclusie en aanbevelingen
Op basis van de diversiteit aan gevonden factoren kan
geconcludeerd worden dat het niet behalen van de gestelde
overplaatsingsnorm van 30 minuten, multifactorieel van aard
is. Na uitvoering van deze studie kan worden geadviseerd
om kritisch te kijken naar de bestaande regels en afspraken,
waarna vervolgens één ziekenhuisbreed overplaatsingsprotocol
ontwikkeld kan worden. Met het oog op de verbetering van
de onderlinge cultuur, worden opties als meeloopdagen of
uitwisseling van personeel aanbevolen.
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