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Beste lezers,

Voor jullie ligt alweer het 5e NTvBMH. Het blad waarmee we als 
BMH’er onze identiteit laten zien. In deze editie van het NTvBMH 
laten we zien dat wij meer zijn dan BMH’er. Onze eerste collega’s 
stroomden vanaf 2014 het werkveld in. Zij hebben zich niet alleen 
bewezen als zorgprofessional maar zijn zich in de breedte en diepte 
flink gaan ontwikkelen. Jeanne en Lutfullah gaan in gesprek over 
de verschillende interesses die te combineren zijn met het Medisch 
Hulpverlenerschap. Zoals lesgeven en de ondernemingsraad. 

Trots zijn wij als NVBMH op alle BMH’ers die met al hun talent 
prominente rollen innemen in hun organisatie. Zo lees je in dit blad 
meer over Ramón van der Vuurst die OvDG is in Brabant-Noord. 
Maar ook zie je BMH’ers tegenwoordig als Rapid Responder, 
Phycisian Assistant en docent. 

Dit alles kan natuurlijk alleen als de organisaties waar wij ons voor 
inzetten ons die ruimte geven. Dat dit hele mooie dingen oplevert 
zie je op de Hartcatheterisatie kamers van het Erasmus MC in 
Rotterdam. Stefan en Patrick vertellen in dit blad over de toevoeging 
van de BMH aan het team en de toekomstplannen voor zichzelf en 
hun afdeling. 

We sloten ons in 2018 aan bij Venticare Magazine en krijgen ook via 
deze weg de ruimte om de BMH bekendheid te geven door het hele 
land. De samenwerking met Venticare is dit jaar versterkt waardoor 
jullie als lid van de NVBMH kunnen profiteren van 30% korting op het 
Venticare Magazine. 

Zelf mag ik mij komend jaar ook verbreden en verdiepen. 
Na 6 jaar leiderschap door Leonie van der Schans gaat zij haar 
voorzittershamer overdragen en zich richten op haar carriére bij 
Ambulance Amsterdam. Ik heb de eer de hamer van haar over te 
nemen en onze prachtige vereniging verder op weg te helpen naar 
wettelijke erkenning, bekendheid en verbinding met heel zorgend 
Nederland. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ik kijk er naar 
uit om samen met de leden, lezers en andere geïnteresseerden aan 
de slag te gaan. Via deze weg wil ik Leonie dan ook bedanken voor 
haar tomeloze inzet en het onvermoeibaar bouwen aan deze mooie 
vereniging.  

Voor nu, veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet,

Redactie: Joshje de Goeij, Jeanne Spaan, 
Maarten Barten en Ellen Schepens
Vormgeving: Roos Story 
Drukkerij: Drukwerkdeal
Contact redactie: redactie@nvbmh.nl
Advertentiemateriaal: 
Het is mogelijk te adverteren in het NTvBMH. 
Neem voor de mogelijkheden contact op met de 
redactie.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens de door de wet gestelde 
uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming 
van de NVBMH. Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, 
in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVBMH. 

Disclaimer: De inhoud is op onafhankelijke wijze tot stand gekomen, 
zonder invloed van sponsoring. De schrijvers hebben toestemming 
gegeven voor de publicatie van de stukken in dit tijdschrift. De 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel waardoor inzichten 
kunnen veranderen. De redactie heeft getracht de informatie in 
dit tijdschift zo recent en correct mogelijk weer te geven. Mochten 
correcties en rectificaties gewenst zijn dan kunt u contact opnemen 
met de redactie. 

Colofon NTvBMH

E en Schepens

“De samenwerking met 
Venticare is dit jaar versterkt 
waardoor jullie als lid van de 
NVBMH kunnen profi teren van 
30% korting op het Venticare 

Magazine.”
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Stefan, hoe ziet jouw carrière als BMH’er eruit? 
“In 2012 na het afronden van mijn VWO ben ik uitgeloot voor 
de studie geneeskunde, waarna ik ben gaan zoeken naar een 
alternatief. Ik wilde alsnog richting de gezondheidszorg een studie 
volgen. De studie bachelor medische hulpverlening is op mijn pad 
gekomen en sloot aan bij mijn wensen. Zodoende heb ik mij daar 
ingeschreven. Ik heb de 4 jaar vlot doorlopen. In de loop van mijn 
studiejaren begon ik de studie steeds leuker te vinden.  Ik genoot 
ervan om de zogenoemde ‘kinderziekten’ die er toen aanwezig 
waren mee te diagnosticeren en te behandelen. Ik heb er kort over 
nagedacht om me voor geneeskunde een 2e maal in te schrijven, 
maar heb besloten dit niet te doen aangezien de studie BMH mij 
erg beviel. Na mijn studie ben ik fulltime gaan werken op de Hart 
Catheterisatie Kamer (HCK) van het Erasmus MC.”

Hoe kwam je bij het Erasmus MC terecht?
Stefan: “Na mijn studie heb ik kort gewerkt op de SEH, hier merkte 
ik op dat er op het vakgebied cardiologie weinig kennis was te 
halen bij de collega’s. Dit heeft mij aan het denken gezet, omdat 
de cardiologie voor mij een erg interessant vakgebied is en ik 
hier graag meer over te weten wilde komen. Zodoende ben ik 
gaan rondkijken en terecht gekomen bij het Erasmus MC op de 
interventiecardiologie. Daar was de BMH nog volledig onbekend 
onder de collega’s. Ik ben met de opleiders gaan praten. Daaruit 
is een traject ontstaan  om mij in te werken op de cathkamer. Na 
een traject van ongeveer 8 maanden was ik volledig zelfstandig 
werkzaam op de interventiecardiologie als medisch hulpverlener.”

En Patrick, hoe ziet jouw carrièrepad eruit? 
“Ik ben in 1997 als leerling verpleegkundige begonnen met werken 
in de gezondheidszorg. In 2002 ben ik leidinggevende geworden op 
een verpleegafdeling voor buikchirurgie en urologie. Vanaf 2007 ben 
ik in het Erasmus Mc begonnen als interventie technicus. Voordat 
ik in de zorg ben gaan werken, heb ik gewerkt als elektrotechnicus. 
In de rol van interventie technicus zag ik een combinatie functie 
tussen zorg en techniek. Vanaf 2017 ben ik gestart als opleider 
voor de interventie cardiologie in een combinatie functie met mijn 
toenmalige functie als technicus. In 2018 ben ik als fulltime opleider 
gaan werken voor de interventie cardiologie en elektrofysiologie in 
het Erasmus MC. De functie die ik nog steeds heb.”

Om een nieuw product te introduceren heb je early adopters nodig. Zij geloven in het product en zorgen dat de early 

majority met ze mee gaan doen, zodat de meerderheid van de mensen erin gaat geloven. Voor de BMH vind je zulke early 

adopters op de afdeling Interventiecardiologie van het Erasmus MC in Rotterdam. BMH’er Stefan van Gorsel is BMH’er van 

de eerste lichting aan de Hogeschool Rotterdam en maakt sinds zijn stages in het Erasmus MC furore op de afdeling. Dit 

is mogelijk, omdat pionier Patrick Geeve de touwtjes in handen heeft rond de opleidingen en leerlingen. Hij gelooft in de 

BMH en dat maakt dat inmiddels meer dan 7 BMH’ers maximaal groeien en leren. Zij ontpoppen zich tot zeer waardevolle 

collega’s. We spreken de mannen op een ochtend in april, na de eerste versoepelingen van de ‘intelligente lockdown’. 

          Early adaptors op de HCK 
     van het Erasmus MC  
 Een interview met BMH‘er Stefan van Gorsel en opleider     
  Patrick Greeve beide werkzaam op de afdeling          
               interventiecardiologie van het Erasmus MC. 

Auteur: Ellen Schepens | Fotografi e: Ellen Schepens

“Sta niet toe dat de buitenwereld 
een veredelde verpleegkundige van 

je maakt die ook nog medisch kan 
redeneren.”

Stefan Patrick
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Wat is nu je rol in het Erasmus MC? 
Patrick: “Doordat ik als fulltime opleider ben aangenomen is er naast 
het gewone werk van een praktijkopleider ruimte voor overige taken. 
Vanwege de betrokkenheid van het Erasmus MC met verschillende 
opleidingsinstituten ben ik onder andere betrokken bij de ontwikkeling 
van de uitstroom differentiatie interventie cardiologie van de opleiding 
BMH. Hiernaast ben ik als scenario trainer betrokken bij het scenario 
onderwijs bij verschillende zorg gerelateerde opleidingen, waaronder 
ook de BMH.”

Je bent erg enthousiast over de BMH, wat maakt deze beroepsgroep 
zo bijzonder? 
Patrick: “Na een vrij strenge numerus fixus selectie komt een bepaald 
type student bovendrijven. Zij beschikken naast een bovengemiddelde 
motivatie ook over een groot leervermogen. Voor mij als opleider is 
het erg prettig om met dit type student te werken. Daarnaast zorgt 
de opleiding BMH dat de student leert om een zorgsituatie vanuit 
een medisch perspectief te analyseren. Vanwege mijn achtergrond als 
verpleegkundige kijk ik met een andere blik naar dezelfde situatie. Als 
je mij dus met een Medisch Hulpverlener laat samenwerken vullen we 
elkaar aan en leren we van elkaar.”
Stefan vult aan: “Ik ben zelf enthousiast over de BMH omdat ik een 
BMH’ er ben. Ik vond het vanaf het begin af aan een leuke uitdagende 
studie. Je bevindt je in een werkveld wat zeer uitdagend is op jonge 
leeftijd. Je merkt dat er een bepaald soort professional ontstaat. 
Eentje die fanatiek is en uitdaging juist op zoekt, dit werkt erg prettig.” 
Patrick: “Ik kan beamen als praktijkbegeleider dat de BMH’ers erg hun 
best doen en veel willen leren, veel vragen stellen. Ik vind het prettig 
om daarnaast ook met verpleegkundigen samen te mogen werken. Dit 
geeft diversiteit en een aanvulling in de werkzaamheden van elkaar. 

Hoe heeft de BMH voeten aan de grond gekregen in het Erasmus 
MC? Met name binnen de cardiologie?
Patrick: “Het afdelingshoofd van onze afdeling, William Dijkhuizen, 
kende de BMH van zijn werk in een ander ziekenhuis. Hij heeft na 
contact met Stefan besloten de BMH een plek te bieden bij de acute 
cardiologie. Naast de instroom van gediplomeerde BMH’ers hebben 
we gekeken naar de mogelijkheden voor een stageplaats voor 
studenten van deze opleiding. Aanvankelijk kwamen de stagiaires 
stagelopen vanuit het acute profiel (ambulance/SEH) en moesten we 
sleutelen om de bewijslast die ze moesten verzamelen te vertalen naar 
de acute cardiologie. Door de goede ervaringen met de BMH zijn we 
met de Hogeschool Rotterdam in gesprek gegaan en hebben we de 
werkgroep interventie cardiologie opgezet. Hierin zijn de Hogeschool 
Rotterdam, de Erasmus MC academie en de interventie cardiologie 
van het Erasmus MC vertegenwoordigd. Met deze werkgroep is hard 
gewerkt om de differentiatie interventie cardiologie vorm te geven. 
Stefan: “Mede dankzij het gesprek met William Dijkhuizen is de 
mogelijkheid  ontstaan om mij als eerste BMH’er een plek binnen de 
interventiecardiologie in het EMC te bieden. Dit is gedaan door uitleg 
geven over de opleiding en door te laten zien wat ik kan en doe als 
BMH’er. Zodoende zijn ook de collega’s ervan overtuigd geraakt dat de 
BMH’er een waardevolle collega is. Dit alles heeft ertoe geleid dat er 
inmiddels meer BMH’ers zijn aangenomen in dienstverband en dat er 
fulltime stagiaires rondlopen op de afdeling.”

Hoe ziet de functie van de BMH’er  op de cardiologie in het 
Erasmus MC er momenteel uit?
Patrick: “Deze functie is vergelijkbaar met de functie van 
interventie verpleegkundige zoals deze door de NVHVV beschreven 
is. De BMH heeft binnen het functiehuis van het Erasmus MC een 
eigen functieprofiel.” Stefan: “Eerst was er geen functie voor de 
BMH beschikbaar, deze is gaandeweg ontwikkeld. Op dit moment is 
het functieprofiel medisch Hulpverlener aanwezig met hieraan de 
werkzaamheden gekoppeld, deze zijn veelal vergelijkbaar met de 
functie van interventie verpleegkundige.”

Welke aanvullende opleiding(en) wordt/worden er aangeboden 
door het Erasmus MC voor de BMH?
Patrick: “Na diplomering kan de vervolgopleiding voor interventie 
medewerker worden gevolgd bij de Erasmus MC academie. Dit 
is een variant van de opleiding voor interventie verpleegkundige 
die ten aanzien van de leereenheden gelijkwaardig is. De BMH’er 
kan deze opleiding volgen met een aantal vrijstellingen als zij 
gediplomeerd zijn in de differentiatie interventie cardiologie. 
Inmiddels is de opleiding tot medewerker interventie cardiologie 
erkend en kan de BMH-er een erkend CZO-diploma ontvangen. 
Dit is een belangrijke mijlpaal in de positie van de BMH-er in het 
werkveld.”

Hoe wordt de BMH ontvangen door de werkvloer?
Patrick: “Dat is een proces geweest. Een onderdeel van de 
stage is een periode op de verpleegafdeling cardiologie. Door 
onbekendheid met de opleiding was er in het begin onduidelijk 
voor de begeleiders wat er van de BMH’ers verwacht kon worden. 
Door de goede samenwerking tussen de interventie cardiologie en 
mijn collega’s van de cardiologie is er nu een goed beeld van de 
belangrijke leermomenten van de BMH’er op de verpleegafdeling. 
Bij de eerste obstakels zijn we niet met de handen in het haar gaan 
zitten. We hebben constructief met elkaar nagedacht en zijn aan 
de slag gegaan. Inmiddels is het algemeen bekend in het Erasmus 

“Door de goede ervaringen met de BMH 
zijn we met de Hogeschool Rotterdam in 

gesprek gegaan en hebben we de werkgroep 
interventie cardiologie opgezet.”

“Als je mij dus met een 
Medisch Hulpverlener laat 
samenwerken vullen we 
elkaar aan en leren we 

van elkaar.”
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MC dat de BMH een rol heeft in de cardiologie. Voor zover ik kan 
beoordelen worden onze BMH’ers overal goed ontvangen.”
Stefan: “Toen ik als eerste BMH’er begon op de interventie 
cardiologie was de BMH nog vrij onbekend onder de collega’s 
op de HCK, cardiologie en IC. Mijn kennismaking is een traject 
geweest waarbij de collega’s steeds meer te maken kregen 
met de BMH en zo ook vragen konden stellen. Ik heb een 
duidelijke presentatie op de interventiecardiologie gegeven 
om zo bekendheid te creëren onder de directe collega’s. In de 
loop van de afgelopen 3 jaar is de samenwerking verstevigd. Als 
BMH’er kan je goed overweg met de collega’s zolang je maar 
laat zien waar je voor staat. Dit geven we ook de stagiaires mee 
en nieuwe BMH’ers die in dienst komen.

Welke capaciteiten zou een BMH’er aanvullend nodig hebben 
binnen de cardiologie en hoe zouden deze te ondervangen zijn?
Patrick: “Cardiologie is vooral erg onvoorspelbaar. Je moet 
snel kunnen schakelen en kunnen multi-tasken. Omdat je in 
een team werkt en te maken hebt met hoog complexe zorg 
moet je goed kunnen communiceren en samenwerken. Als 
specialisatie is interventie cardiologie nog erg jong. Er is dus 
veel wetenschappelijke ontwikkeling. Om je kennis op peil te 
houden moet je veel investeren om op de hoogte te blijven. Het 
ondervangen van deze kennis is vooral  mogelijk door ervaring 
op te doen in de praktijk. Je leert vooral tijdens het werken. Je 
werkt samen met een cardioloog en een technicus in een team 
waar je vragen aan kan stellen tijdens de behandeling.”
Stefan: “Je werkt als BMH’er op een zeer specialistische afdeling 
in vaak hoog complexe acute zorg. In het EMC als universitair 
centrum ga je soms 2 stappen verder in de behandeling dan 
een algemeen ziekenhuis. Dit vergt veel kennis en kunde om 
het team goed te ondersteunen en om mee te behandelen. 
Snel schakelen en ogen in je rug zijn echt eigenschappen die 
hier nodig zijn. Het direct werken met de specialist vergt veel 
kunde en kennis. Je moet weten waar je het over hebt en je 
mannetje kunnen staan om hier ook tegenin te durven gaan. 
In dit vakgebied zijn bijna dagelijks ontwikkelingen.  Deze moet 
je echt bijhouden. Je moet continue willen leren, anders zal je 
achterblijven in de complexiteit van zorg.”

Hoe zie jullie de toekomst van de BMH voor je binnen de 
cardiologie?
Patrick: “Ik hoop dat wij de pionier zijn die voor veel andere 
hartkatheterisatie instellingen in Nederland en België een 
voorbeeld is. Een team met een gezonde balans tussen 
verpleegkundigen en BMH’ers die met elkaar samenwerken in 
een uitdagende werkomgeving.”
Stefan: “Zoals ik ontvangen ben binnen de interventiecardiologie 
in het EMC voelt het als pionieren. Vergelijkbare trajecten 
worden in andere ziekenhuizen opgezet en het vuurtje 
verspreidt zich mede door het EMC door heel Nederland.”

Zijn er uiteindelijk meerdere uitstroomrichtingen mogelijk 
binnen de cardiologie?
Patrick: “Wij zijn aan het oriënteren om de BMH’er naast 
de interventie cardiologie ook bij de elektrofysiologie te 
laten werken. Op dit moment loopt één van onze derdejaars 
hier stage. Dit wordt als zeer succesvol  ervaren. Omdat dit 
praktijkveld minder goed past binnen het acute uitstroomprofiel 
zou het in mijn ogen beter zijn om een specifieke cardiologie 
differentiatie te ontwikkelen. Iets bewerkstelligen krijg je vooral 
voor elkaar door out of the box te denken en gewoon doen.”

Wat maakt het Erasmus MC een goede werkgever voor 
BMH’ers? 
Stefan: “Vanaf het begin dat ik werkzaam ben binnen het EMC 
ben ik goed opgevangen met de nodige hobbels op de weg. 
Deze hobbels werden altijd concreet aangepakt. Zo werden de 
problemen opgelost. Het is prettig om werkzaam te zijn binnen 
dit team. Er worden hier kansen geboden om door te groeien 
en uitdagingen aan te gaan. Je staat qua groei echt niet stil. 
De omstandigheden waaronder ik werkzaam ben zijn goed 
geregeld. De artsen en andere collega’s hebben vertrouwen in 
mijn werkzaamheden. Dit geeft een prettig gevoel om hier te 
werken.”

Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 
Stefan: “Ik heb net een huisje gekocht waarin veel verbouwd 
moet worden dus dit heeft de eerste prioriteit. Ik ben ook rond 
aan het kijken wat ik als vervolgopleiding wil of kan gaan doen. 
Ik ben geïnteresseerd in de raakvlakken met de perfusie voor 
voornamelijk ECMO (Extracorporele Membraanoxygenatie). Ik 
vind namelijk elke vorm van technische ondersteunings-devices 
rondom hart en longen erg interessant. Naar de inzet van de 
PA (physician assistant) op de afdeling wordt gekeken. Als dit er 
ooit gaat komen dan is dit voor mij ook een erg leuke stap om te 
zetten. Maar mocht er een onverwachte wending zijn dan sta ik 
hier ook voor open. Ik ga mij niet te veel blindstaren op wat de 
toekomst mogelijk kan brengen maar juist de kans beetpakken 
die mij geboden wordt.”
Patrick: “Ik ben gestopt om te ver in de toekomst te willen 
kijken. Ik wil vandaag de beste versie van mijzelf zijn op de beste 
plek waar ik die persoon kan zijn.“

Wat kan de BMH’er bijdragen aan de toekomstdromen van de 
(interventie)Cardiologie in het Erasmus MC? 
Patrick: “Wat ik vooral zou willen zien is dat de BMH op de 
lange termijn een vaste plek in het functiehuis kan waarmaken. 
Hiernaast zou ik graag zien dat de rol van de BMH zich verder 
ontwikkelt binnen het vakgebied en de kwaliteit van zorg 
hierdoor nog hoger zal worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Er ligt ook 
ruimte om de BMH’er zich verder te laten ontwikkelen als PA 
bijvoorbeeld. Of wellicht volgt er een promotie traject.”

Wat zouden jullie (toekomstige) BMH’ers willen adviseren? 
Patrick: “Leer je rol als medisch hulpverlener kennen. Dat 
is je professionele identiteit. Je manier van denken is bij je 
opleiding op een bepaalde manier getraind. Laat dit de basis 
zijn voor je carrière. Sta niet toe dat de buitenwereld een 
veredelde verpleegkundige van je maakt die ook nog medisch 
kan redeneren. Werk met verpleegkundigen samen en zorg dat 
beide professies hun eigen identiteit behouden.”
Stefan: “Ik zou elke BMH’er willen meegeven dat je zeker van 
je zaak moet zijn. Straal dit uit en laat dit zien. Je mag gezien 
worden als nieuwe beroepsprofessional en je eigen titel 
gebruiken en verdedigen. We zijn het stadium van beginnend 
beroepsprofessional voorbij en ontwikkelen ons verder. We 
zijn langzaam aan het inbedden in de gezondheidszorg en 
binnenkort ook niet meer weg te denken. Je bent goed opgeleid 
en hebt verstand van zaken. Je bent anders opgeleid dan de 
verpleegkundige, dit maakt samenwerken zo leuk. Je vult elkaar 
aan en zorgt voor kwalitatief hogere zorg. Ga de uitdaging aan 
en zet die extra stap naar voren, steek je nek uit.”
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Anamnese:
Na aanspreken van dhr opent hij zijn ogen en vertelt hij je 
onderstaande: 
Dhr is vrachtwagenchauffeur en was onderweg toen hij 
plotseling hoofdpijn in zijn achterhoofd kreeg, vanuit zijn nek 
uitstralend naar de achterzijde van het hoofd. Hij omschrijft 
het als een continue aanwezige hoofdpijn vanaf dat moment, 
NRS 8. Dhr is erg vermoeid. Hij klaagt niet over fotofobie. Dhr 
heeft een licht gevoel in het hoofd. Hij heeft tweemaal gebraakt, 
wat opluchtte. Dhr heeft zijn partner gebeld om hem op te 
halen, heeft thuis 1 paracetamol ingenomen en is in bed gaan 
liggen. 3 uur na het ontstaan van klachten kom je ter plaatse. 
Bovenstaande klachten heeft dhr nooit eerder gehad, hij voelde 
zich de afgelopen dagen prima. 

Vraag 1 
Welke differentiaaldiagnoses maak je?
Je stelt aanvullende vragen om je differentiaaldiagnose te 
onderbouwen.
Gastro-intestinaal en cardiaal zijn er geen verdere 
bijzonderheden. Wel heeft dhr sinds enkele dagen een 
kriebelhoest. Hij is echter niet benauwd of kortademig. Dhr 
heeft geen fotofobie, geen aura’s passend bij migraine en 
geen trauma doorgemaakt. Dhr heeft geen knapje gevoeld 
in het hoofd, geen afasie, geen apraxie, geen amnesie en 
geen atactische gang of visusstoornissen. Het testen van 
de nekstijfheid geeft geen helderheid; dhr heeft wat stijve 
schouders en kan zijn kin niet op de borst leggen, maar ervaart 
geen uitgesproken pijnklachten hierbij. Laterale beweging van 
het hoofd geeft geen problemen. 

AMPLE
A: Geen bekende allergieën 
M: Amlodipine, omeprazol, grepid 
P: Hypertensie, TIA 

Vraag 2
Wat zou je vervolgstap zijn in het beleid?
A  patiënt in een Level 1 ziekenhuis / neurochirurgisch centrum 

presenteren
B  patiënt in een Level 2 ziekenhuis met SEH/IC, PCI- en 

trombolysemogelijkheden presenteren
C  patiënt in het dichtstbijzijnde ziekenhuis presenteren ongeacht 

de mogelijkheden
D Ik zou de casus overdragen aan de huisarts voor vervolgzorg

Vraag 3
Welke behandeling ga je bij dhr toepassen? 

Casus Ambulancezorg 
Auteur: Stefan Haerkens BSc - BMH Ambulancezorg

Je wordt opgeroepen door de huisartsenpost. Ze melden het volgende; patiënt is vanmiddag thuisgekomen van het werk 
met hevige hoofdpijnklachten, beroerd, duizeligheid. Ter plaatse vind je op de 1e verdieping een 55 jarige adipeuze man. 
Hij ligt op zijn rug in bed. Dhr heeft zijn ogen gesloten en reageert niet op jullie binnenkomst, dhr heeft zweetparels op 
zijn voorhoofd staan, is normaal van kleur en heeft een lichte tachypnoe.  

 Vrij

  AHF 24/min, saturatie 96%, VAG bdz, symmetrische 
thoraxexcursies, voldoende diepe ademhaling, dhr 
spreekt volzinnen, geen cyanose, geen gebruik van 

hulpademhalingsspieren. 

RR 150/100, ST 110/min, 
RR li/re geen significant verschil.  

EMV max, pupillen PEARRL, geen nystagmus, 
FAST-negatief, Gluc 7.0.  

Temp 39.8, zijn t-shirt is kletsnat van het zweet, 
geen koude rillingen gezien, 

geen huidafwijkingen geconstateerd.  

A

B

C

D

E

A

B

C

D
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Antwoord vraag 1
Hoofdpijn kent een groot aantal differentiaaldiagnoses, denk hierbij aan de volgende: SAB, CVA, meningitis, acute sinusitis, migraine, 
clusterhoofdpijn, COVID.

Antwoord vraag 2
In deze casus is besloten de patiënt te vervoeren naar het dichtstbijzijnde level 2 ziekenhuis met adequate opvang. Ook vervoer naar een level 
1 ziekenhuis / neurochirurgisch ziekenhuis is absoluut te beargumenteren. Hierbij zal de afstand tot ziekenhuizen, je differentiaaldiagnoses en 
klinische toestand van de patiënt meewegen in je besluitvorming. 

Antwoord vraag 3
Indien je bij vraag 2 antwoord A, B of C hebt ingevuld zijn er de volgende mogelijkheden:
Pijnstilling in de vorm van paracetamol 1000mg en Fentanyl/Esketamine. Ondansetron 4mg als anti-emeticum en 500ml Ringerlactaat bij het 
protocol hyperthermie (koorts door infectie). 

Bronnen:
1. Wulterkens, Th.W., van Kesteren, R.G. (2013). Handboek spoedeisende geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum 
2. https://www.hetacuteboekje.nl/hoofdstuk/neurologie/virale_meningitis_encefalitis.html  
3. https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/hersenvliesontsteking-meningitis/ 

In deze casus betreft de uiteindelijke diagnose een virale 
meningitis. Een meningitis  wordt omschreven als  een infectieuze 
aandoening in de twee binnenste hersenvliezen,  de pia mater 
en het arachnoid . De oorzaak kan bacterieel of viraal zijn, met 
beiden een ander beloop. 
De klassieke klachten van een meningitis zijn hoofdpijn, koorts 
en nekstijfheid. Een van deze symptomen kan ook ontbreken, 
waarbij de nekstijfheid vaker kan ontbreken bij een virale 
meningitis. Een belangrijk verschil met de bacteriële meningitis 
is dat patiënten bij de virale variant vaker volledig alert zijn, 
daar waar sufheid en verwardheid tekenen van een bacteriële 
meningitis kunnen zijn1. Bij nekstijfheid kan het hoofd vaak wel 
naar de laterale zijdes worden bewogen maar naar de ventrale 
zijde is dit pijnlijk. De oorzaak van een virale meningitis ligt vaak 

in de enterovirussen2. Het optreden van petechiën wijst op een 
verloop met diffuse intravasale stolling, een bekende complicatie 
bij de meningokokkensepsis1 . 
De diagnose kan relatief snel bevestigd worden d.m.v. een 
lumbaalpunctie, vaak in combinatie met een CT-cerebrum en 
aanvullende bloedafname om ook andere differentiaaldiagnoses 
uit te sluiten.
Daar waar een bacteriële meningitis snel ingrijpen met o.a. 
antibiotica vraagt, zal een virale meningitis bijna altijd spontaan 
herstellen. De behandeling richt zich op symptomatische 
behandeling (pijnstilling, anti-emetica) en bij een 
herpesvirusinfectie wordt Aciclovir voorgeschreven. 
De incidentie van een meningitis (zowel bacterieel als viraal) 
wordt geschat op zo’n 6500 patiënten per jaar3. 

WWW.NVBMH.NL                          INFO@NVBMH.NL
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Dag beste lezers, mijn naam is Youssef Hajjaj (27) en ik werk op dit moment 
met veel plezier als zelfstandige BMH’er/anesthesiemedewerker in het 
Maasstad ziekenhuis. Hier ben ik per maart 2020 met mijn opdracht 
begonnen via SaFe maatschap. Dit maatschap is in 2019 opgericht. SaFe 
bestaat uit anesthesiemedewerkers en operatieassistenten die allen op ZZP-
basis werken in verschillende ziekenhuizen door het hele land. We zijn een 
hechte groep die elkaar ondersteunen als zelfstandigen, waarbij we onze 
ervaringen en expertise met elkaar delen. 

BMH’er anesthesie - 
    Detacheerder 
  Youssef Hajjaj 

Nadat ik in 2013 mijn vierjarige opleiding Grafisch vormgeven had 
afgrond, zocht ik naar een nieuwe uitdaging op hbo-niveau. Ik wilde 
een nieuwe weg inslaan en koos voor de opleiding BMH. De medische 
wereld en het menselijk lichaam heb ik altijd al fascinerend gevonden. 
Via de BMH was het mijn intentie om bij de ambulance te gaan werken. 
Maar gaandeweg de opleiding kwam ik in contact met de anesthesie. Dit 
fascineerde mij zo mogelijk nog meer. Door middel van mijn praktijkstages 
kwam ik op de OK terecht. Hier heb ik een aantal weken meegelopen 
met de chirurgie en de anesthesie. Wat mij het meest aantrekt in het 
vakgebied is de veelzijdigheid. Zo moet je communicatief vaardig zijn 
omdat je kort, maar intensief patiëntencontact hebt. Daarnaast moet 
je goed kunnen klinisch redeneren, waarbij je een link moet kunnen 
leggen tussen theorie en praktijk. Verder bevat het vakgebied ook veel 
technische handelingen waarbij je met medische apparatuur werkt. Dit 
alles gaf voor mij de doorslag om voor de differentiatie anesthesie te 
kiezen. 

Nadat ik mijn BMH-diploma op zak had, kon ik beginnen aan mijn 
traineeship in het Bravis ziekenhuis zodat ik naast de BMH ook mijn 
diploma anesthesiemedewerker kon verkrijgen. Na een jaar koos 
ik ervoor om parttime te gaan detacheren, zodat ik ook in andere 
ziekenhuizen ervaring kon opdoen. Het detacheren beviel mij zo 
goed, dat ik later fulltime ben gaan detacheren. Het interessante 
aan het detacheren is dat je verschillende visies en werkwijzen 
ziet binnen ziekenhuizen in verschillende regio’s. Het kan je 
als BMH’er of anesthesiemedewerker veelzijdiger en flexibeler 
maken. Je leert om te gaan met veranderingen. Tot slot is het 
voordeel van detacheren dat je een breed netwerk opbouwt. Zo 
heb ik in verschillende leuke ziekenhuizen gewerkt zoals het Bravis 
ziekenhuis, Ikazia en nu het Maasstad. Je leert er fijne collega’s 
kennen waar je goede contacten aan overhoudt!

“ACUTE ZORG IS OP
MIJN LIJF 
GESCHREVEN” 
“ACUTE ZORG IS OP
MIJN LIJF 
GESCHREVEN” 

Advertentie
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Minstens 25% van de myocardinfarcten bij mensen met een leeftijd van 18 
tot 45 jaar wordt veroorzaakt door drugsgebruik3. Een druggerelateerde 
dood wordt meestal veroorzaakt door het gebruik van cocaïne. Het meest 
voorkomende symptoom bij cocaïnegebruikers is pijn op de borst (POB)4. 
Het risico op een myocardinfarct wordt 24 keer hoger in het eerste uur 
na de inname van cocaïne. Daarom is het essentieel om uit te vragen of 
de patiënt met POB drugs heeft gebruikt4. Maar wordt dit in de praktijk 
ook gedaan? En wat is nu eigenlijk de beste behandeling van POB door 
cocaïnegebruik? 
Wanneer er sprake is van cocaïnegebruik moet de POB anders worden 
behandeld dan wanneer de oorzaak cardiovasculair is. Volgens de AHA/
ACC-richtlijn mogen er bij cocaïnegebruik geen bètablokkers gegeven 
worden in verband met het risico op coronaire vasospasmen. Ook zouden 
patiënten benzodiazepines moeten krijgen als eerste behandeling, 
eventueel in combinatie met nitroglycerine5.

Doel
Onderzoeken wat de beste behandeling is van POB veroorzaakt door 
cocaïnegebruik volgens de meest recente wetenschappelijke literatuur en 
in kaart brengen hoe het drugsgebruik uitgevraagd wordt door medisch 
hulpverleners op de SEH. 

Methode
Dit onderzoek bestaat uit een literatuur- en een praktijkonderzoek. Om de 
beste medicamenteuze behandeling te onderzoeken is er in de periode 
van 09-10-2019 tot 20-11-2019 via PubMed, Embase, Cochrane Library en 
Google Scholar gezocht naar Engelse literatuur met betrekking tot mensen 
die zich melden op de SEH met POB door cocaïnegebruik. Op geslacht, 
leeftijd en afkomst is niet geselecteerd. De volgende zoektermen zijn 
gehanteerd: “cocaine-associated chest pain” OR “cocaine-induced chest 
pain” AND “treatment”. De toedieningswijze van cocaïne wordt buiten 
beschouwing gelaten. Complicaties kunnen bij elke vorm van toediening 
voorkomen4. De in- en exclusiecriteria zijn te vinden in Tabel 1. 

Een pilletje op een festival, een lijntje coke tijdens het stappen of trippen in je eigen woonkamer. Er is sprake van 
normalisering van drugsgebruik in Nederland. Het gebruik van ecstasy, cocaïne en amfetamine is afgelopen decennia 
gestegen1. Van de Nederlandse volwassenen gebruikte 5,4% ooit cocaïne. In 2018 had 1,6% van de Nederlandse volwassenen 
cocaïne gebruikt2. Ook op de SEH krijgen hulpverleners steeds meer te maken met patiënten die recent drugs hebben 
gebruikt. 

POB door cocaïnegebruik  
    Zijn Bètablokkers een veilige therapie?

Auteur: Vera Haarselhorst – Vierdejaars student Bachelor Medische Hulpverlening, Hogeschool Utrecht 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria

Cocaïnegebruik (evt. met roken/alcohol) Combinatie met andere drugs

Acuut cocaïnegebruik Chronisch cocaïnegebruik

Patiënten van 18 jaar of ouder Patiënten jonger dan 18 jaar

Medicamenteuze behandeling Overige behandelingen

POB door acuut coronair syndroom (ACS) POB door andere aandoeningen

Systematic reviews, meta-analyses, RCT’s of cohortstudies Case reports of expert opinion 

Artikelen geschreven in 2014 of later

Engels

Tabel 1: In- en exclusiecriteria artikelen
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Om voldoende informatie te verzamelen over de huidige 
werkwijze is er gebruik gemaakt van zowel kwantitatief als 
kwalitatief onderzoek. Voor de numerieke informatie is een 
enquête gehouden onder medisch hulpverleners werkzaam 
op de SEH. Om meer diepgang in de cijfers van de enquête 
te krijgen en om de betrouwbaarheid te verhogen zijn ook 
interviews gehouden met twee SEH-artsen en een SEH-arts 
in opleiding (AIOS) in Nederland. Het gaat om een half-
gestructureerd interview van maximaal 20 minuten.  

Resultaten
Literatuuronderzoek
Aan de hand van de selectiecriteria zijn zeven 
wetenschappelijke artikelen geïncludeerd in de analyse, 
waarvan vier systematic reviews, een prospectieve 
cohortstudie en twee retrospectieve cohortstudies. 
De systematic review van Richards et al. (2016) is gericht 
op de gehele medicamenteuze behandeling bij acute 
cocaïnetoxiciteit. De overige artikelen richten zich allemaal 
specifiek op bètablokkers.
In de systematic review van Richards et al. (2016) komt naar 
voren dat benzodiazepines veilig gebruikt kunnen worden 
voor hun anti-epileptische en anxiolytische werking. Deze 
werking heeft een toegevoegde waarde in vergelijking tot 
andere behandelingen. Ook nitroglycerine is een belangrijk 
medicijn in de behandeling van hypertensie, coronaire 
vasospasmen en POB door cocaïnegebruik. Er wordt 
geen eenduidige conclusie gegeven over het gebruik van 
bètablokkers bij cocaïnegebruik. Volgens deze studie zien 
sommige artsen alle bètablokkers als absolute 
contra-indicatie voor de behandeling van cocaïnetoxiciteit 
om het fenomeen “unopposed alpha-stimulation” te 
voorkomen. Hierbij stijgt de bloeddruk en verslechtert de 
coronaire vasoconstrictie. Deze bijwerking komt echter 
nauwelijks voor. Van de 1744 patiënten die opgenomen 
zijn in deze systematic review is dit fenomeen zeven keer 
voorgekomen. Bij gebruik van bètablokkers met een 
gecombineerde α- en β-blokkerende werking, zoals Labetalol 
en Carvedilol, zijn geen bijwerkingen gevonden. Deze 
medicijnen verminderen de hypertensie en tachycardie6. 
Er zijn verschillende studies gedaan naar de bijwerkingen 
van bètablokkers bij patiënten met POB of ACS door 
cocaïnegebruik. Volgens Cediel et al. (2018) is de 
klinische uitkomst van patiënten die bètablokkers krijgen 
(studiegroep) significant beter. Ten minste 90 dagen 
na het incident leefden alle patiënten van deze groep 
nog tegenover 87,5% van de controlegroep waarin de 
bètablokker niet werd toegediend. Ook kregen in de 
studiegroep minder patiënten een myocardinfarct en 
hadden minder patiënten revascularisatie nodig. Er wordt 
geconcludeerd dat bètablokkers veilig en effectief zijn7. 
Diverse studies tonen aan dat het gebruik van bètablokkers 
mogelijk veiliger is dan voorheen gedacht werd en dat het 
niet geassocieerd wordt met bijwerkingen8,9,10,11,12. 
Er is geen significant verschil tussen de mortaliteit en het 
aantal myocardinfarcten bij patiënten die wel of geen 
bètablokkers ontvingen7,8,9,10,11,12. Ook op lange termijn 
(gemiddeld 2,6 jaar) was er geen significant verschil qua 
mortaliteit en myocardinfarcten tussen de twee groepen12. 
Er was geen relatie tussen de uitkomst van patiënten die 
selectieve bètablokkers of geen bètablokkers kregen of 
tussen patiënten die non-selectieve bètablokkers of geen 
bètablokkers kregen9. De opnameduur was significant 
verschillend, namelijk 4,6 dagen bij de patiënten met 
bètablokkers en 2,65 dagen bij de controlegroep8. 

Praktijkonderzoek
Vijftien medisch hulpverleners werkzaam op de SEH hebben 
gereageerd op de enquête (zie Tabel 2). 

Alle respondenten zijn bekend met het risico van het ontstaan van POB 
door cocaïnegebruik. Drugsgebruik wordt door 47% van de medisch 
hulpverleners soms uitgevraagd bij patiënten met POB. Als deze 
patiënten een leeftijd tussen de 18 en 45 jaar hebben, wordt dit door 
40% van de respondenten nog frequenter gedaan. Slechts 13% van de 
medisch hulpverleners vraagt altijd naar drugsgebruik bij patiënten 
met POB tussen de 18 en 45 jaar (Figuur 1).

 Figuur 1: Mate van uitvragen drugsgebruik

Alle respondenten gebruiken de AMPLE als middel om drugsgebruik 
te achterhalen bij patiënten met POB. Uit zowel de enquête als de 
interviews blijkt dat een aanvullende urinetest alleen gebruikt wordt 
bij een hoge verdenking. Verder komt uit de interviews met twee SEH-
artsen (Eindhoven & Den Haag) en een SEH-arts in opleiding (Utrecht) 
naar voren dat het uitvragen van drugs niet geprotocolleerd is. Of 
drugsgebruik wordt uitgevraagd hangt af van het ziektebeeld en de 
leeftijd van de patiënt. Alle geïnterviewden geven aan dat zij bij jonge 
patiënten vaker naar drugs vragen dan bij oudere patiënten. 
Uit de interviews blijkt dat altijd nitroglycerine gegeven wordt bij 
POB, dus ook wanneer cocaïnegebruik de oorzaak is. Bij een hoge 
verdenking op ACS of bij ECG-afwijkingen geven de respondenten ook 
acetylsalicylzuur en Ticagrelor. Benzodiazepines worden enkel gegeven 
wanneer de patiënt met POB aangeeft dat hij drugs gebruikt heeft 
en tachycard of geagiteerd is. Benzodiazepines kunnen ook worden 
gebruikt om angst en hypertensie te reduceren. Bètablokkers worden 
niet gegeven bij patiënten met POB door cocaïnegebruik.
De geïnterviewden geven aan dat ze niet vaak patiënten met POB 

Kenmerken N

Provincie
Zuid-Holland

Noord-Holland
 Utrecht

Gelderland

7 (47%)
4 (27%)
3 (20%)
1 (7%)

Geslacht
 man

 vrouw
3 (20%)

12 (80%)

Leeftijd 26 jaar (24-30)

Werkervaring 1,9 jaar (1-3)

Algemeen Patiënten met POB Patiënten (18:45 jaar) met POB

Tabel 2: Demografi sche gegevens respondenten
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door cocaïnegebruik zien. Dit kan ook samenhangen met het feit 
dat twee van de ondervraagden geen nachtdiensten draaien. Uit 
de enquête komt naar voren dat de respondenten het afgelopen 
jaar gemiddeld acht patiënten hebben gezien met POB door 
drugsgebruik, met een minimum van één patiënt en een maximum 
van 50 patiënten. 

Discussie
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat bètablokkers niet zo’n slechte 
behandeling zijn als de inleiding van dit artikel doet geloven. Dit zou 
kunnen komen doordat er voor dit onderzoek recentere bronnen 
zijn gebruikt en er inmiddels meer onderzoek naar is gedaan. In de 
artikelen is voornamelijk gesproken over de kans op bijwerkingen, 
maar de effectiviteit van bètablokkers is niet besproken. In de 
systematic review van Richards et al. (2016) wordt geconcludeerd 
dat benzodiazepines en nitroglycerine gegeven kunnen worden. 
Het bewijs is echter matig, omdat slechts één onderzoek naar deze 
medicatie gekeken heeft.  
Uit de interviews blijkt dat de behandeling in de praktijk 
grotendeels overeenkomt met wat de literatuur adviseert. 
Bètablokkers worden echter nog vermeden, hoewel ze veiliger 
lijken te zijn dan voorheen werd gedacht7,8,9,10,11,12. 
De enquête is afgenomen onder medisch hulpverleners. Dit is exact 
de onderzoekspopulatie. Hierdoor is de generaliseerbaarheid hoog. 
Er waren weinig respondenten en de enquête werd afgenomen 
op een symposium waar mensen de mogelijkheid hadden om met 
elkaar te overleggen. Hierdoor zijn de resultaten zwak. Omdat 
uit de interviews dezelfde resultaten voortkwamen wordt de 
betrouwbaarheid van de enquêtes hoger.
Het kan zijn dat de resultaten per regio afwijken, maar hier is in 
dit onderzoek niet naar gekeken. POB door cocaïnegebruik komt 
weinig voor, waardoor de respondenten en geïnterviewden er 
weinig ervaring mee hebben. Twee van de geïnterviewden gaven 
aan dat in Amsterdam de meeste cocaïne-intoxicaties voorkomen. 
Eén van hen heeft hier vijf jaar gewerkt en gaf aan daar kennis te 
hebben opgedaan. Deze kennis is daarmee ook meegenomen in dit 
onderzoek. 
Het is lastig om te zien of de POB alleen wordt veroorzaakt door 
vasospasmen bij acuut cocaïnegebruik of ook door atherosclerose 
bij chronisch cocaïnegebruik. Dit artikel richt zich op de POB bij 
acuut cocaïnegebruik.  

Conclusie en aanbevelingen
Bètablokkers lijken veiliger dan voorheen gedacht werd. 
Op dit moment worden bètablokkers in de praktijk vermeden. 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat bètablokkers niet 
geassocieerd worden met bijwerkingen en het veilig gebruikt 
kan worden bij patiënten met POB door cocaïnegebruik. Er moet 
echter wel meer onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit 
van bètablokkers en verschillende types hiervan (gemengde α- en 
ß-blokkers of selectieve bètablokkers). Verder kan er voorzichtig 
gesteld worden dat benzodiazepines en nitroglycerine gegeven 
kunnen worden om de POB te verminderen. Ook hier moet extra 
onderzoek naar gedaan worden. 
Medisch hulpverleners zijn zich ervan bewust dat cocaïnegebruik 
een risico is voor het ontstaan van POB. Bij jongere patiënten 
vragen medisch hulpverleners vaker naar drugsgebruik dan bij 
ouderen. Drugsgebruik wordt lang niet altijd uitgevraagd bij 
patiënten tussen de 18 en 45 jaar met POB. Drugsgebruik wordt 
vaker uitgevraagd bij mensen met POB-klachten of cardiale 
problemen. Als het uitgevraagd wordt gebeurt dit in de AMPLE na 
de vraag of men rookt of alcohol drinkt. Drugsgebruik wordt zelden 
getest, enkel door middel van de urine bij een hoge verdenking. 
Het uitvragen van drugsgebruik is van belang om de onderliggende 
pathologie van de aandoening te begrijpen en de bijbehorende 
behandeling. Wees hiervan bewust! Door het drugsgebruik beter 
uit te vragen, kunnen patiënten beter behandeld worden.
Literatuur
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Al ruim 15 jaar werk ik als ambulancechauffeur en in de jaren dat ik bij de ambulancedienst werk heb ik eigenlijk nooit 
stil gezeten. Ik werd werkbegeleider, instructeur en inmiddels ontwikkel ik de scholingen die we binnen de dienst geven. 
Daarnaast geef ik les bij de Academie voor Ambulancezorg, ben ik bestuurslid van de vakgroep V&VN en sinds kort lid van de 
opleidingscommissie CZO. Het is niet dat ik mij verveelde of geen uitdaging vond in wat ik deed. Maar toen de BMH opleiding 
werd aangeboden in duale vorm, voor ambulancechauffeurs, was mijn interesse gewekt. De duale BMH is een enorme 
verrijking in het aanbod van opleidingen binnen de ambulancesector. De opleiding is speciaal ontworpen voor de doelgroep 
ambulancechauffeur en je maakt dan ook gebruik van de kennis en kunde die je al bezit. Je doet deze opleiding er echter niet 
‘zomaar even bij’ en je hebt de support van de mensen om je heen nodig. Mijn partner is docent en mijn dochters studeren 
ook dus wij zitten allemaal redelijk in dezelfde modus. 

Column - Doesjka Breukel –  
    Duaal BMH student en 
ambulancechauffeur - 
     RAV Hollands Midden 

Samen met mijn 16 medestudenten ben ik in 
september 2020 gestart met de differentiatie 
Ambulancezorg. Onze uitstroomrichting 
staat vast, maar de eerste twee jaar doen 
wij ook de brede basis, net als de voltijd. De 
stukjes nieuwe kennis neem je gelijk mee 
in de praktijk. Ook in je huidige functie als 
chauffeur, dat blijft niet op de plank liggen 
tot het praktijkdeel start. Mijn vak verandert 
zo langzaam en vloeiend van chauffeur naar 
BMH’er. Ik zal taken moeten loslaten en andere 
taken moeten oppakken. Hoe dat precies zal 
gaan weet niemand, wij zijn de eerste groep 
dus een voorbeeld is er niet. Juist daarom 
betrekt de hogeschool ons in het ontwerp van 
het curriculum. 

Binnen onze RAV is de functie van Medisch 
Hulpverlener nieuw en veel collega’s zijn 
nieuwsgierig naar de opleiding. Collega’s 
vragen regelmatig aan het begin van de 
dienst of er dingen zijn die ik wil doen. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om een tractus 
anamnese, ECG beoordelen of uitvoeren 
van neurologisch onderzoek. Natuurlijk 
moet de casus daar geschikt voor zijn en dat 
toelaten. Als chauffeur ben ik proactief en 
denk ik mee. Ook voelde ik mij altijd al heel 
verantwoordelijk, toch is het verantwoordelijk 
zijn straks anders. Hoeveel anders moet ik 
gaan ervaren, daar heb ik heel veel zin in!
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Als BMH'er ben je vaak ergens de eerste. Niet alleen omdat je als eerste ter plaatse komt vanwege je werk, maar ook omdat 

je de eerste BMH'er op een bepaalde plek bent. Zo ook Ramón van der Vuurst. Hij was in 2019, samen met 5 anderen, 

de eerste BMH'er op de ambulance bij de RAV Brabant Midden West Noord. En nu is hij de eerste BMH'er die dienstdoet 

als Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) voor de regio Brabant-Noord. Dit alles voert hij uit in Den Bosch, waar wij hem 

opzoeken op een zonnige dag, in de nasleep van de eerste coronagolf.

BMH aan de leiding – 
	 	 Ramón	van	der	Vuurst	is	Officier	
van Dienst Geneeskundig

Ramón vertelt ons: “Het idee om OvDG te worden komt vanuit mijn 
brandweerverleden. Ik hoorde op de brandweerpost in Kennemerland 
dat de BMH bestond. Bij de brandweer kreeg ik de ruimte om door 
te groeien; groot rijbewijs gehaald; manschap, verkenner gevaarlijke 
stoffen. Uiteindelijk ben ik bevelvoerder geweest. Het leuke daarvan 
vond ik het leidinggeven, het naar je hand zetten van een incident. 
Ik zag daar uitdaging in en dat miste ik in mijn werk op de ambulance. 
Als ambulancezorgprofessional geef je op het moment dat er een 
groter incident ontstaat de leiding uit handen om je op de patiënt te 
kunnen richten. Het werk als OvDG heeft veel overeenkomsten met 
mijn werk als bevelvoerder. Ik heb veel gesproken met collega’s en werd 
enthousiast van de functie.” 

“De GHOR mag wat mij 
betreft wel een grotere 

rol krijgen in de lesstof op 
de hogeschool.”

14 INTERVIEW14
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De rol van de OvDG is nogal een logistiek verhaal. 
Je moet je voorstellen dat je bij een ongeval komt 
met je ambulance. Je concentreert je op de patiënt 
en organiseert naar welk ziekenhuis je gaat. De politie 
zet eventueel de weg af en de brandweer ondersteunt 
zo nodig bij een beknelling. Op het moment dat er 
meerdere slachtoffers zijn en er mogelijk een moeilijke 
luchtweg is of neurologisch letsel worden meerdere 
ambulances opgeroepen en zal ook de lifeliner 
aanvliegen. Op dat moment is de organisatie van je 
hulpverlening groter dan alleen het ziekenhuis waar 
jij naartoe gaat met je patiënt. Het is dan prettig als 
iemand die coördinatie van je overneemt zodat jij 
je kan concentreren op je patiënt. Dat is de OvDG. 
Ramón: “Aan de ene kant ben ik leidinggevende, 
maar grootschalige hulpverleningen zijn en blijven 
een proces van een ambulancedienst ter plaatse. 
Mijn taak is om daarop te sturen en te zorgen dat die 
processen lopen en dat de dienst gefaciliteerd wordt. 
De ambulancedienst richt een Command en Control 
eenheid in die de triage en de loodspost organiseren. 
Ik moet dan zorgen dat ik niet mijn RAV-pet opheb en 
me dus niet bemoei met de patiëntenzorg. Ik denk 
vanuit de GHOR op dat moment. Zodra je een infuuszak 
vasthebt ben je in het incident gezogen en ben je je 
helikopterview kwijt.” 
Op het moment dat 3 of meer eenheden worden 
ingezet wordt ook de OvDG gewaarschuwd. Dit is 
praktisch bij elke MMT inzet, omdat daar vaak ook 
al 2 ambulanceteams ingezet zijn. De OvDG kan 
dan meeluisteren met de melding, aangeven dat hij 
beschikbaar is voor hulp of zelf ook direct ter plaatse 
gaan. Ramon licht toe: “Zeker als je net begint is het 
lastig om in te schatten wat je rol kan zijn. Bij een 
situatie met 2 slachtoffers of bij een kind in nood 
in een thuissituatie kan ik weinig toevoegen. In 
huiselijke situaties wordt daarom vaak uitgeluisterd 
en aangegeven aan het team ter plaatse dat we 
stand-by staan om hulp te bieden. Als het MMT en de 
ambulanceteams geen operationele ondersteuning 
nodig hebben blijf ik op de achtergrond. Maar zo 

ontstaan er ook momenten dat je meer naar voren had 
moeten stappen omdat je wél nodig was. Dat leer je niet 
op de opleiding, dat leer je met meters maken.”
Dat is niet de enige rol die de OvDG heeft. In Brabant 
MWN wordt de rol langzaam meer uitgerold en komen 
er ook steeds meer 'koude' taken bij. Dat zijn taken 
die vanuit kantoor gedaan worden en die niet om een 
acute situatie gaan. Hierbij moet je denken aan de 
voorbereiding op veiligheid van grote evenementen. 
De OvDG sluit aan bij de inspectie van het terrein en op 
basis van zijn kundige geneeskundige blik aanwijzingen 
geeft. Ramón: “Sommige collega’s zijn door deze 
toevoeging gestopt met de rol. Ik zag er juist uitdaging 
in. Je ontmoet veel nieuwe mensen in andere functies 
bij ketenpartners. Wie weet wat dat nog met zich 
meebrengt. En je komt op nieuwe plekken. Zo hadden 
we laatst een rondleiding bij de kerncentrale in Borsele.” 

Ook wordt de OvDG ingezet wanneer er vraagstukken 
liggen voor de volksgezondheid. Dit soort vragen 
worden beantwoord door een netwerk van 
gezondheidsmanagers die elk hun expertisegebied 
hebben. De OvDG lost een aantal van dit soort vragen 
zelf op, maar weet ook goed welke collega de best 
aangewezen persoon is om een antwoord te zoeken. 
Ramón geeft als voorbeeld een incident in één van 
zijn laatste diensten. “In een natuurgebied bij Den 
Bosch werd een groepje minderjarigen niet lekker bij 
inname van LSD. Er zijn twee ambulances ter plaatse 
gekomen. De meldkamer gaf aan dat de situatie wat 
onoverzichtelijk was. Omdat het donker was en het 
niet duidelijk was of er meer jongeren hulp nodig 
hadden. De meldkamer vroeg me of ik ter plaatse wilde 
gaan om in te schatten wat er verder nodig was. De 
OvDG maakt in principe geen medische inschatting, 
hiervoor worden nieuwe ambulances opgeroepen via de 
meldkamer. Dat wordt ook ingegeven door het feit dat 
een OvDG niet altijd een medische- of verpleegkundige 
achtergrond heeft.” Ramón gaat op dat moment naast 
het acute zorgproces denken aan de gevolgen voor de 
volksgezondheid. “Wat is het effect van deze situatie op 

Ramón gaat op dat moment naast 
het acute zorgproces denken aan de 
gevolgen voor de volksgezondheid.



NTvBMH 2020

16 INTERVIEW

de aanwezige jongeren? En hun ouders? Wat vindt de buurt 
hiervan? Gaan er klachten komen naar de burgemeester? 
Wil die graag een verslag ontvangen van deze situatie? Is 
deze situatie onderdeel van een groter drugsprobleem wat 
aangepakt moet worden? Dit zijn zaken die dezelfde avond 
niet opgelost hoeven te worden. Maar op een volgend kantoor 
moment kan hier rustig over nagedacht worden. Ik betrek 
dan de OvD Bevolkingszorg uit de gemeente. Het is ook zaak 
dat ik niet te veel op mijn schouders haal en zo mogelijk zet 
ik de vraag door naar mijn leidinggevende bij de GHOR, de 
Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ). Je moet 
je heel goed bedenken waar jíj over gaat en waar je vooral 
niet over wil gaan. Door contact te zoeken met collega’s bij de 
GHOR en andere organisaties leer ik de lijntjes en het systeem 
steeds beter kennen.”

De opleiding tot OvDG viel Ramón zwaarder dan hij had 
verwacht. “Omdat de studie recent is ingekort maakte ik 
veel zelfstudie en thuisopdrachten. Uiteindelijk is er dan een 
oefenweek in Ossendrecht waarin je de meest bizarre casussen 
voorgeschoteld krijgt. Zodra je goed beoordeeld bent, ben 
je voor de praktijk geslaagd. Er volgt dan een vraaggesprek 
waarin je reageert op dilemma’s. Elk antwoord wat je geeft 
is weer een valkuil voor de volgende vraag.” De manier van 
denken is heel anders dan bij het werk op de ambulance. 
Er ging een wereld voor hem open rond de organisatie van 
rampen en ongevallen. “We hebben op de opleiding natuurlijk 
wel geoefend met de METHANE, maar de coördinerende 
rol is voor iedereen in de ambulancezorg vrij onbekend. De 
GHOR mag wat mij betreft wel een grotere rol krijgen in de 
lesstof.” De OvDG werkt vanuit de GHOR, de Geneeskundige 

GRIP Gemeente GHOR Brandweer Politie Overleggroep

0 OvDG OvDP OvDP Motorkapoverleg

1 OvDG OvDP OvDP CoPi

2 ACGZ AC brandweer AC politie Regionaal OT

3 Burgemeester DPG Leiding Brandweer Leiding politie Gemeentelijk BT

4 Burgemeester DPG Leiding Brandweer Leiding politie Regionaal BT

“Als je grootschalige zaken en processen op 
overstijgend en multidisciplinair niveau leuk vindt, 
is dit een functie voor jou.“
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Hulpverlenings Organisatie in de Regio. 
Elke veiligheidsregio in Nederland heeft een GHOR 
met aan het hoofd een bestuur met de hoogste 
leidinggevende van de brandweer en de Directeur 
Publieke Gezondheidszorg (DPG). Samen met de politie 
adviseren zij de burgemeester in geval van crisis. Alle 
losse elementen van ambulancediensten en ziekenhuizen 
worden door de GHOR op elkaar afgestemd. Ook 
evenementenzorg hoort hierbij. 
De warme kant van de verantwoordelijkheden wordt 
overzien door dienstdoende OvDG. De DPG schakelt 
in bij crisis. “Ik ben momenteel het enige operationele 
pionnetje van de GHOR, ik sta op straat met een pak 
aan en ga over het brongebied. Ik overleg in een 
motorkapoverleg met de OvDBrandweer en OvDPolitie. 
Boven mij staat de ACGZ, dat is mijn leidinggevende ter 
plaatse. De ACGZ gaat over het effectgebied en overlegt 
regionaal met de AC’s van de brandweer en politie in 
het Regionaal Overleg Team (ROT). Dit doen ze vanuit 
de meldkamer. Denk aan rookontwikkeling en zorg aan 
familieleden van de betrokkenen.” Het is aan Ramón als 
OvDG om te zien bij wie het vraagstuk het best terecht 
komt. 

We vragen Ramón of het werk als OvDG zijn werk als 
Medisch Hulpverlener Ambulancezorg beïnvloed. Ramón: 
“Je leert wat breder te kijken en krijgt wat meer sensoren 
voor omstanders en het gevolg voor het wegvallen van 
het slachtoffer. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een 
zorgverlener in een verpleeghuis. Ook het proces van zorg 
voor de bewoners viel weg, doordat alle collega’s van 
het slachtoffer niet in staat waren te werken. Dan kan je 
als OvDG meehelpen om ook het standaard zorgproces 
te continueren. Ook merk ik dat ik nu sneller aan een 
Command en Control denk; even overzicht creëren, in 
plaats van direct de casus induiken. Dat is de valkuil van 
de ambulancezorgprofessional; je ziet iemand liggen en 
daar ga je op af om snel hulp te verlenen. Heb je dan 
wel duidelijk wat er precies aan de hand is? En of er 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn? Ik heb wat meer een 
helikopterview.” 

Het klinkt allemaal erg spannend. Wat doe je om rustig te 
blijven? Ramón: “Dat word je ook geleerd in de opleiding. 
Ga niet meteen rijden, ga eerst even aan je keukentafel 
zitten en schrijf de METHANE uit. Dan denk je de best- en 
worst case scenario’s uit. Wat zijn de gevaren? Hoe ga ik 
daarop acteren? Ga ik alvast taken uitzetten? Als je dat 
doet dan loopt het proces al voor je vertrokken bent. Zo 
kan je een eerste ambulance bijvoorbeeld aangeven dat 
ze een Command en Control op moeten zetten en dat ze 
veiligheidsafspraken maken met politie en brandweer. 
Ook kan zo’n eerste team alvast de mogelijkheden voor 
een aanrijdroute en loodspost bekijken. Als ik dat niet 
doe kom ik 20 minuten later ter plaatse en staat het 
ramvol met hulpdiensten en loop je achter op de feiten.” 

Ramón geeft aan dat OvDG zijn een hele leuke functie is. 
“Als je grootschalige zaken en processen op overstijgend 
en multidisciplinair niveau leuk vindt, is dit een functie 
voor jou.“ Hij wil zijn collega BMH'ers vooral meegeven 
dat er méér is in het werkveld. “Er zijn werkplekken 
waar je misschien niet eens aan dacht toen je de BMH 
ging doen. Laat maar zien dat je ook vervolgfuncties kan 
oppakken met jouw achtergrond, kennis en ervaring.” 

INTERVIEW 17
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Dagelijks worden er vele infusen geprikt in de cure-sector. 
Ziekteverwekkers die zich op de huid bevinden hechten zich aan 
de naald welke de huid en het bloedvat puncteert, waarna ze in de 
bloedsomloop terecht kunnen komen. Dit kan een plaatselijke of 
systemische infectie veroorzaken. Het desinfecteren van de huid 
moet dit voorkomen en is daarom opgenomen in het Landelijk 
Protocol Ambulancezorg (LPA)1, welke als basis dient voor de 
ambulancezorg in Nederland. 
Door de relatief korte contacttijd in de ambulancezorg is er 
weinig zicht op het ontstaan van infecties door infusen. Het duurt 
nu eenmaal enige tijd voordat een ontsteking zich ontwikkelt, 
langer dan dat een ambulancerit duurt. Na de rit heeft de 
ambulanceprofessional geen recht meer op inzicht in de medische 
gegevens van de patiënt. Wel is er veel onderzoek gedaan naar 
het ontstaan van complicaties bij infusen in ziekenhuizen. Enkele 
onderzoeken leggen een verband tussen de afdeling waarop het 
infuus geplaatst is en het ontstaan van complicaties. Zo toont 
een onderzoek naar het ontstaan van Stafylokokken Aureus 
Bacteriemie (SAB) binnen twee Australische Health-services aan 
dat 23,5% van alle SAB’s infuus-gerelateerd zijn. Daarvan is 20,8% 
geprikt op de ambulance en 39,9% op de SEH. Om de ernst van zo’n 
infectie te benadrukken: 26% van de patiënten die deelnamen aan 
het onderzoek met een infuus-gerelateerde SAB overleed binnen 
30 dagen2.  Naast bloedstroominfecties komen er ook minder 
ernstige complicaties voor bij infusen. Observationeel onderzoek 
onder ruim 1400 infusen toont aan dat bij 44% daarvan flebitis 
ontstond, wat voor de patiënt erg vervelend kan zijn3. 

Doel
Ondanks het bestaan van dit soort onderzoeken en de uitkomsten 
daarvan zijn in de ambulancesector de meningen verdeeld over 
het gebruik van desinfectie voor het prikken en het nut daarvan. 
Om hier meer over te weten te komen is er een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd, met als hoofdvraag: Welke motivaties of 
belemmeringen ervaart de ambulanceprofessional bij het uitvoeren 
van het onderdeel desinfectie bij het prikken van een infuus? Voor 
een bredere blik is daarnaast een literatuurstudie gedaan naar 
wat hulpverleners in verschillende takken van de gezondheidszorg 
motiveert of belemmert in de uitvoering van protocollen, richtlijnen 
of werkafspraken.

Desinfecteren kan je leren! 
   Een onderzoek naar desinfectie 
 in de ambulancezorg

Auteur: Soscha Thiele - student Bachelor Medisch Hulpverlening Ambulancezorg

Methode 
Het praktijkonderzoek is uitgevoerd onder ambulanceprofessionals 
die werkzaam zijn op dezelfde post in Nederland. Door middel 
van semigestructureerde interviews is gezocht naar motivationele 
en belemmerende factoren bij de uitvoering van desinfectie. 
Respondenten moesten direct werkzaam zijn voor hun werkgever 
(geen uitzendkrachten) en minimaal één jaar werkervaring hebben. 
Uit de literatuurstudie is relevante informatie, waarmee de 
onderzoeksvraag kan worden beantwoord, genoteerd en verwerkt in 
de lopende tekst. 

Resultaten praktijkonderzoek
In het praktijkonderzoek zijn acht interviews afgenomen. De 
onderzoekspopulatie bestaat uit vijf mannen en drie vrouwen. 
Respondenten hadden één tot meer dan tien jaar werkervaring in 
hun huidige functie. Uit de interviews blijkt dat zes respondenten 
nooit desinfectie gebruiken voor het prikken van een infuus en 
twee zelden tot nooit. Allen geven aan dat het desinfecteren van 
de huid in principe niet bij de handeling ‘infuus prikken’ hoort. Als 
desinfectiemiddel is het alcohol/isopropyl doekje voorhanden, 
waarvan twee respondenten een groot gebruiksgemak ervaren, één 
respondent vind het ongemakkelijk en de overige respondenten 
hadden er geen mening over. 

Omgeving-gerelateerd
Zes respondenten benoemen een gepubliceerd onderzoek van 
enkele jaren geleden waaruit bleek dat desinfectie voor het prikken 
van een infuus niet voor vermindering in het aantal flebitis-gevallen 
of bloedbaaninfecties zou zorgen. Op basis daarvan is destijds op 
mesoniveau besloten om niet meer te desinfecteren. Ze benoemen 
dit als een werkafspraak die toen ontstaan is. Twee respondenten 
benoemen een alcoholallergie bij de patiënt als reden om niet te 
desinfecteren. 

Techniek-gerelateerd
Twee respondenten benoemen dat zij geen alcoholdoekje gebruiken 
omdat door een gebrek aan tijd voor het inwerken van het middel, 
ze deze niet effectief kunnen gebruiken. Eén respondent vindt het 
doekje niet vochtig genoeg, en ervaart het hierdoor als niet effectief. 
Twee andere respondenten zeggen het doekje alleen te gebruiken 
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om de aders te stimuleren, en juist niet wanneer de aders al duidelijk 
zichtbaar zijn. 

Taak-gerelateerd
Zes respondenten geven aan dat zij wel desinfectie gebruiken 
wanneer de huid zichtbaar vervuild is. Twee respondenten geven aan 
dat zij de alcoholswap gebruiken wanneer een patiënt een klamme 
huid heeft, zodat de infuuspleister beter hecht. Een ander tweetal 
geeft aan dat de extra handeling van het desinfecteren te veel tijd in 
beslag neemt in acute situaties en laat het daarom achterwege. 

Organisatie-gerelateerd
Vijf respondenten zeggen de huid niet te desinfecteren omdat dit 
zo is aangeleerd op de huidige werkplek. Eén respondent benadrukt 
hierbij niet tegen de opdracht van de werkgever in te willen gaan. Een 
andere respondent geeft aan niet op de hoogte te zijn van geldende 
werkafspraken rondom het gebruik van desinfectie voor het prikken 
van een infuus, en zegt dat dit daarom geen invloed heeft op zijn 
keuze om wel of niet te desinfecteren. 

Resultaten literatuuronderzoek
Stimulerende factoren
Brand et al. (2005) stellen dat een protocol door >70% van de 
onderzoeksgroep correct wordt uitgevoerd wanneer deze de 
best-practice representeert en goed toegankelijk is4. Burgers et al. 
(2003) benoemen dat een protocol beter wordt nageleefd, wanneer 
het onderbouwd is met literatuur. Ook wordt het protocol beter 
nageleefd wanneer het een professional makkelijker maakt om een 
snelle keuze te maken. Een effectief protocol moet makkelijk te volgen 
zijn en overeenkomen met geldende normen en waarden. Daarnaast 
moet het effect snel zichtbaar zijn na uitvoering5. Een protocol dat 
gebruikt word tijdens scholing en trainingen, wordt beter nageleefd. 
Een andere motivationele reden om een protocol te volgen, is de 
juridische bescherming die het biedt in geval van een medisch conflict 
of gemaakte fout6.

Belemmerende factoren
Eigenschappen van minder effectieve protocollen zijn dat deze een 
verandering vragen in de dagelijkse routine, dat de uitvoering ervan 
een negatieve reactie kan uitlokken bij een patiënt of dat er nieuwe 
kennis vereist is voor de uitvoering. Slecht te raadplegen protocollen 
of protocollen die niet in onderwijs- of trainingsprogramma’s worden 
geïntegreerd worden slechter nageleefd4.
In de acute sector worden daarnaast belemmerende factoren 
genoemd zoals de verwachting en agressie van omstanders. 

Techniek

Organisatie

Omgeving

•  Wetenschappelijk inzicht
enkele jaren geleden

•  Alcoholallergie bij 
patient

•  Aangeleerd 
huidige werkplek

•  Onduidelijkheid over 
werkafspraken

Taak

• Inwerktijd matieraal
• Gebrek aan effectiviteit 

materiaal
• Gebruik voor 

bijwerkingen:
aders 

stimuleren

• Zichtbaar 
vervuilde huid

• Botnaald
• Klamme huid

• Snelle toegang
• Scoop-and run

Figuur 1: Overzicht beïnvloedende factoren praktijkonderzoek
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• Evidence-bases
• Representeert bestpractice
• Toegankelijk
• Makkelijk uit te voeren
• Door protocol sneller keuze maken
• Snel effect zichtbaar
• Protocol opgenomen in scholing/trainingen
• Juridisch dekking
•  Overeenkomend met bestaande normen en waarden 

of werkwijze

Stimulerende 
factoren

• Uitvoering lokt negatieve reacties op bij patienten
• Vereist nieuwe kennis
• Niet compactibel met huidige werkwijze/-plek
• Problemen in design en complexiteit
• Moeilijk toegang
• Gebrek aan intergratie in onderwijsprogamma 
• Onvoldoende flexibiteit binnen protocol
• Opgesteld vanuit kostenbesparend oogpunt
• Omgevingsfactoren
• Individuele klinische ervaring

Belemmerde 
factoren

Het beleid in het ziekenhuis waar ambulancepersoneel een 
patiënt naartoe brengt, is soms een reden om af te wijken 
van een protocol. Zowel op de SEH als bij de ambulancedienst 
is de klinische ervaring van de individuele hulpverlener een 
belemmering in de juiste uitvoering van een protocol, wanneer 
deze twee niet overeenkomen6.
Onderzoek onder huisartsen stelt dat de meest waargenomen 
barrières tot het juist uitvoeren van een protocol of richtlijn 
zijn: het gebrek aan toepasbaarheid of bewijskracht, 
omgevingsfactoren zoals organisatorische beperkingen, een 
gebrek aan kennis rondom de uitvoering en protocol-afhankelijke 
factoren zoals wanneer deze onduidelijk is beschreven7. 

Discussie
Zowel praktijk- als literatuuronderzoek wijst uit dat een protocol 
makkelijker gevolgd wordt wanneer deze evidence-based is. In het 
LPA 8.1 wordt het desinfecteren voorafgaand aan het prikken van 
een infuus niet wetenschappelijk onderbouwd1. Mogelijk zou dit 
een rol kunnen spelen bij het niet naleven van het protocol.
Het LPA stelt dat er moet worden gedesinfecteerd voor het 
prikken van een infuus1. Geïnterviewden doen dit echter niet, 
op basis van een vermeende werkafspraak. Opmerkelijk is dat 
geen van de geïnterviewden kan benoemen op welk onderzoek 
de werkafspraak berust of wanneer deze precies gemaakt is. 
Hoewel de geïnterviewden dit niet zelf benoemden, is er een 
mogelijke verklaring voor het ontstaan van de werkafspraak: 
een artikel op een vakwebsite, welke stelt dat desinfecteren 
vóór injectie niet nodig is wanneer de patiënt een normaal 
werkend immuunsysteem heeft8. Zo stelt ook een richtlijn 
van de Werkgroep Infectie Preventie (2010)9. Mogelijk is de 
injectie in dit verhaal vertaald naar een infuus en is hierdoor 
verwarring ontstaan. Resultaten uit het praktijkonderzoek 
hebben de onderzoeksdeelvragen kunnen beantwoorden. Ook 
de literatuurstudie was doelmatig. Het praktijkonderzoek was 
specifiek op één protocol gericht en het literatuuronderzoek op 
het naleven van een protocol in het algemeen. Uit de resultaten 
blijkt dat er minder overeenkomsten zijn tussen de literatuur 
en de praktijk dan verwacht. Door gerichtere interviewvragen 
per deelvraag te stellen of voorbeelden uit de geraadpleegde 

literatuur te benoemen tijdens de interviews, had dit verholpen 
kunnen worden.
De geïnterviewden leken gemotiveerd om open en eerlijk deel 
te nemen aan het onderzoek. Echter speelt sociaal wenselijk 
antwoorden altijd een rol in interviews, wat invloed heeft op de 
betrouwbaarheid.
De resultaten uit het literatuuronderzoek komen uit onderzoeken 
onder zowel acute zorgverleners, afdelingsverpleegkundigen als 
huisartsen. Overeenkomende resultaten zijn in de verschillende 
onderzoeken beschreven. Dit maakt dat de resultaten op een 
grote groep zorgprofessionals valide en toepasbaar zijn.
Er zijn zoveel mogelijk interviews afgenomen binnen de 
beschikbare tijd. Daarbij zijn kenmerken als geslacht, aantal jaren 
werkervaring en functie anoniem genoteerd. Voor voldoende 
variatiedekking moest een saturatie van onderzoeksgegevens 
worden bereikt, waarvoor acht interviews nodig waren. 

Conclusie
De review van wetenschappelijke literatuur wijst uit dat de 
belangrijkste stimulerende factoren voor het opvolgen van 
een protocol zijn: ‘het is evidence-based’, ‘protocollen worden 
opgenomen in scholing/trainging’ en ‘het protocol komt overeen 
met de huidige werkwijze/normen en waarden’. De belangrijkste 
belemmerende factoren voor het opvolgen van een protocol 
zijn: ‘gebrek aan bewijskracht achter het protocol’, ‘gebrek aan 
integratie van protocol in onderwijsprogramma’ en ‘het protocol 
is niet compatibel met huidige werkwijze/werkplek’.
Interviews onder professionals wijzen uit dat binnen de 
onderzochte RAV in principe geen gebruik wordt gemaakt 
van desinfectie. De voornaamste reden hiervoor was een 
vermeende werkafspraak, waarvan niet te achterhalen is op welke 
wetenschappelijke onderbouwing deze berust.  Ook heerst er een 
gebrek aan kennis van recent wetenschappelijk bewijs over het 
vóórkomen van complicaties van infuusprikken. 
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Op de dag van de operatie bereidt de medisch hulpverlener 
anesthesie de proeflaparotomie voor. Hij ziet in de 
voorgeschiedenis van de patiënt COPD staan. 

Vraag 1
Welk deel van de longen veroorzaken de problemen bij 
COPD?
    Bronchioli
    Ducti
    Alveoli
    Trachea

Vraag 2
Welke kenmerken horen niet bij een COPD-patiënt met een 
exacerbatie?
    Temperatuursverhoging
    Toename compliantie
    Bij auscultatie een versterkt vesiculair ademgeruis
    Extra slijmproductie
    Verlengd expirium

Casus Anesthesie
Auteurs: Elise Zijderveld BSc – BMH Anesthesie, Lisa Ouwerkerk BSc –
 BMH Anesthesie & Annelous de Graaf BSc – BMH Anesthesie

Op het preoperatieve spreekuur meldt zich een 50 jarige man van 173 cm en 105 kg. Hij zal een proeflaparotomie moeten 
ondergaan vanwege een coloncarcinoom. Meneer werkt als buschauffeur bij een plaatselijke busmaatschappij en hij heeft 
een grote sociale kring. Hij rookt, is bekend met COPD GOLD 3 en heeft gemiddeld 2 exacerbaties per jaar waarbij een 
ziekenhuisopname nodig is.  Dagelijks gebruikt hij dagelijks salbutamol als inhalatiemedicatie en 10 mg prednisolon. 
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Tijdens het gesprek worden de preoperatieve afspraken met 
meneer besproken. Zo ook de preoperatieve medicatie die meneer 
moet krijgen. 

Vraag 3
Wat moet deze patiënt bij deze operatie preoperatief aan 
medicatie krijgen?
    Met Combivent Unitdose vernevelen
    Eigen longmedicatie continueren tot op de dag van de operatie
    6-12 uur voor de ingreep 30mg prednisolon
    Bij de inleiding 25 mg prednisolon 
    Alle bovenstaande antwoorden

Vraag 4
Wat is het risico bij langdurig prednisongebruik?
     De bijnier wordt ‘lui’ waardoor iemand geen/geringe stressreactie 

meer heeft
      De bijnier wordt overactief waardoor iemand een te snelle 

stressreactie kan krijgen
     De bijnier wordt ‘lui’ waardoor iemand geen/geringe 

ontstekingsreactie meer heeft
     De bijnier wordt overactief waardoor iemand een te snelle 

ontstekingsreactie kan krijgen

De inleiding verloopt zonder problemen en de patiënt wordt 
aangesloten aan de beademing. Het beademingssysteem beademt 
middels de modus PCV-VG. Hierbij wordt de patiënt drukgestuurd 
geventileerd met volumegarantie. 

Vraag 5
Welke curve op het capnogram is passend bij een beademde COPD 
patiënt?

Halverwege de OK ziet de medisch hulpverlener anesthesie dat de 
patiënt last krijgt van ‘rebreathing’. Dit betekent dat de patiënt zijn 
CO2 niet goed kan afblazen, deze gedeeltelijk opnieuw inademt en 
daardoor het Et-CO2 langzaam oploopt. De medisch hulpverlener 
past de expiratietijd aan. 

Vraag 6
Naar welke instelling kan je de in- en expiratietijd het beste 
aanpassen bij rebreathing?
    I:E 1:1
    I:E 1:1,5
    I:E 1:2
    I:E 1:2.5

Vraag 7
Peroperatief wordt er een astrup afgenomen om te kijken hoe het 
zuur-base evenwicht van de patiënt is. Welke uitslag van de astrup 
past het beste bij een COPD-patiënt? (Normaal waarden: Ph 7,32-
7,38, PCO2 42-55 mmHg, HCO3- 23-27mmol/L)
    PH: 7,30  PCO2: 55 mmHg HCO3-: 27 mmol/L 
    PH: 7,35  PCO2: 55 mmHg HCO3-: 35 mmol/L
    PH: 7,35  PCO2: 30 mmHg HCO3-: 27 mmol/L
    PH: 7,46  PCO2: 30 mmHg HCO3-: 35 mmol/L
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Tegenwoordig kan er bij patiënten met ernstig COPD een 
behandeling worden gedaan die de kortademigheid van de patiënt 
kan verminderen. Dit is het zogenaamde Endo Bronchiale Ventiel 
(EBV). Dit is een éénrichtingsventiel die in de meest aangedane 
plekken in de longen wordt geplaatst, bij patiënten die ernstig COPD 
hebben gekenmerkt door longemfyseem. Meneer komt hiervoor in 
aanmerking. 

Vraag 8
Op welke wijze verbetert een EBV de longfunctie van een COPD- 
patiënt?
    Het tegen gaan van slijm in de dieper gelegen longvelden 
    Het verkleinen van het longvolume
    Het vergroten van het longvolume
    Het helpt bij de distributie van lucht over longdelen

Antwoorden:
1: A. Opfrisvraag. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease, een verzamelnaam voor chronische bonchitis en 
longemfyseem (Longfonds, 2020). 
2: C. Vesiculair ademgeruis is juist te horen bij gezonde longen. 
Daarnaast is bij een COPD-patiënt met exacerbatie juist verminderd 
ademgeruis te horen door de ontsteking die in de longen aanwezig is. 
(Nederlandse Internisten Vereniging, 2020).
3: E. Het Bèta-2-sympaticomimeticum (Salbutamol) en 
parasympaticolyticum (Ipratropium) geven een bronchodilaterend 
effect. Door de corticosteroïden wordt de ontstekingsreactie 
onderdrukt, waardoor de slijmvliezen tot rust komen en ook 
bronchodilatatie optreedt. Al deze medicijnen helpen om de functie 
van de longen te verbeteren voor de OK (Wesselink, 2013).
4: A. Bij het gebruik van prednisolon wordt de ACTH-geïnduceerde 
cortisoluitscheiding onderdrukt. Bij een prednisonkuur kan dit tot 
acht maanden na de kuur onderdrukt worden. Om de stress voor een 
operatie te kunnen hanteren is een zogenaamd stressschema nodig, 
wat een extra suppletie prednison betekent. (Hennis, 2013).
5: B. De uitademing is lastig door de bronchusobstructie bij een 
patiënt met COPD, waardoor het capnogram oplopend is. (Noordzij, 
Klimek, & Stamer, 2010)
6: D. De uitademing bij een COPD-patiënt verloopt moeizamer. 
Daarom geef je de longen extra expiratietijd.
7: B. De COPD-patiënt is chronisch hypercapnisch doordat hij 
chronisch hypoventileert. Dit compenseert de patiënt met zijn HCO3-, 
waardoor deze chronisch verhoogd is. (Wesseling, 2013).
8: B. Bij patiënten met longemfyseem gaan de alveoli stuk. Door 
het EBV op de aangedane longkwab te plaatsen, sluit je de ingang 
van de longkwab. Dit zorgt voor de gewenste longvolumereductie. 
Dit is zinvol, omdat de longkwab waar toch geen gaswisseling meer 
plaatsvindt niet meer meedoet in de ventilatie. (Bronchoscopisch 
Interventie Centrum UMCG, 2020).
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Apps voor 
   de zorgprofessional

Snel inzicht hebben in medicatie of richtlijnen, de nachtdienst goed doorkomen of lekker scrollen op interessante social 
media. Er zijn tal van apps welke handig zijn voor zorgprofessionals. De redactie licht er enkele voor je uit.

Figure 1 (EN)
Een wereldwijd social media 

platform voor zorgprofessionals. 
Figure 1 is een gratis app 

waarbij casuïstieken vanuit alle 
specialismes worden gedeeld 

voor en door zorgprofessionals. 
Uiteenlopend van de meest 

voorkomende ziektebeelden tot de 
meest zeldzame aandoeningen. De 

app is in het Engels en registreren 
is nodig. Farmacotherapeutisch Kompas

Een onmisbare app voor 
de zorgprofessionals is het 
farmacotherapeutisch kompas. 
Handig voor zowel in het ziekenhuis 
als prehospitaal. Gestructureerde 
beschrijving omtrent medicatie: 
van indicaties tot eigenschappen. 
Door de zoekfunctie zijn medicijnen 
makkelijk te vinden. De gratis app is 
ook in offline modus te gebruiken.

Goedenacht
Gezond werken tijdens de reeks nachtdiensten. Goedenacht geeft handvatten om de 
nachtdiensten zo vitaal mogelijk te doorstaan. Met onder anderen een stappenteller 

en voedingsschema inclusief recepten en snacks. 
De app is gratis te downloaden en het is mogelijk alerts in te stellen. 

ESC Pocket Guidelines (EN)
De European Society of Cardiology 
Guidelines verwerkt in een pocket-
versie. Deze Engelstalige app is 
met name een toevoeging voor 
BMH’ers welke werkzaam zijn 
binnen de cardiologie. De gratis app 
biedt een enorm scala aan cardiale 
aandoeningen met bijbehorende 
stroomschema’s of het gemakkelijk 
invullen van scores. 

Sabotta Anatomy (EN)
Voor wie nog meer wilt weten 

over de anatomie van het 
menselijk lichaam is er de Sabotta 

atlas, waarbij de afbeeldingen 
worden omschreven. Deze app 
biedt meerdere hoofdstukken 

gratis aan, maar vraagt voor 
veel extra hoofdstukken een 

upgradebedrag van €9,99. Wil je 
liever direct de volledige versie? 

Deze is beschikbaar vanaf €69,99

PE-Online
Indien je ingeschreven staat in het 
kwaliteitsregister NVBMH is PE-
Online een app om snel je digitale 
portfolio in te zien. A-punten, 
B-punten, herregistratie. De app 
geeft beknopt, maar inzichtelijk jouw 
status en accreditaties weer. Gratis 
te downloaden, maar koppeling met 
je account is nodig.

Verpleegkundig rekenen 
De app Verpleegkundig rekenen 

is een gratis hulpmiddel voor 
zorgmedewerkers. Het berekenen 
van vloeistoffen, verdunningen of 
zuurstof wordt weergegeven aan 

de hand van de formules, maar de 
getallen zijn ook in te voeren voor 
een automatische berekening. Wil 

je druppelsnelheden berekenen? 
Dan dien je de betaalde versie voor 

€2,29 aan te schaffen.

MDCalc Medical Calculator
CHA2DS2-VASc Score, Ottowa Ankle 
Rules  of SIRS-criteria. MDCalc 
Medical Calculator bevat de meest 
relevante en gebruikte medische 
scores. De app bevat ook links naar 
artikelen in PubMed en is daarnaast 
offline te gebruiken. Registratie is 
nodig voor deze gratis Engelstalige 
app. 

Alcohol tot XTC
De gratis applicatie van IrisZorg 

geeft actuele basisinformatie over 
de meest gebruikte middelen. 

Zorgprofessionals houden op deze 
manier ook zicht op eventuele 

veranderingen op de markt. 
Alcohol tot XTC beschrijft onder 
andere het uiterlijk, de werking 

en duur en combinatiegebruik van 
verschillende toxische middelen. 
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Het onderzoek ‘Samen voor betere zorg’ gaat over de mening van de ambulanceprofessionals over gesprekken in het kader van de 
ZorgEvaluatie Begeleiding (ZEB). ZEB gesprekken, ook wel intercollegiale gesprekken genoemd, worden sinds 2014 uitgevoerd bij de RAV 
Brabant Midden-West-Noord (MWN). Het doel van deze gesprekken is het optimaliseren van kwaliteit van zorg binnen de zorgverlening 
en het waarborgen van de patiëntveiligheid vanuit de organisatie. De gesprekken worden uitgevoerd door een zorgevaluatie begeleider 
(ZEB’er). De ZEB’ers zijn collega’s die trainingen hebben gehad vanuit de RAV Brabant MWN om een ZEB-gesprek te voeren. Aan de hand 
van deze gesprekken kan een ambulanceprofessional door middel van intercollegiale intervisie de door zijn/haar geboden hulpverlening 
bespreken met een collega, buiten de hiërarchische lijnen om.1

ARTIKEL

Samen voor betere zorg
   Een onderzoek naar de verschillende factoren 
die van invloed zijn bij ambulanceprofessionals om deel   
 te nemen aan een zorgevaluatie gesprek binnen de RAV    
    Brabant Midden-West-Noord. 

Auteur: Macy Verhappen – BMH Acute Zorg 

Doel
Een ZEB-gesprek wordt gevoerd op basis 
van het ritformulier. De verslaglegging van 
een ritformulier wordt op kleur gecodeerd, 
te weten rood, geel of groen. Wanneer 
een ambulanceprofessional niet volgens 
een protocol heeft gehandeld en dit niet 
kan onderbouwen scoort deze rood. 
Wanneer er geel gescoord wordt betekent 
dit dat er voor een gedeelte gehandeld is 
volgens protocol maar dat de reden dat 
er wordt afgeweken van het protocol is 
niet goed is onderbouwd. Wanneer het 
protocol volledig gevolgd is of wanneer het 
eventueel afwijken van het protocol goed 
onderbouwd is, wordt er van een groene 
verslaglegging gesproken.2 Bij een rode of 
gele verslaglegging wordt een ZEB-gesprek 
gevoerd.

Binnen de organisatie is bekend hoe 
ZEB'ers opgeleid moeten worden, hoe 
de ritformulieren gecodeerd dienen te 
worden en hoe ZEB gesprekken gevoerd 
worden.3 Maar er is niet bekend wat de 
ambulanceprofessionals van deze ZEB-
gesprekken vinden. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van RAV Brabant 
MWN om hier meer inzicht in te krijgen.
De studie werd uitgevoerd bij de RAV 
Brabant MWN in opdracht van R. Evenhuis 
(Verpleegkundig Specialist in het Medisch 
Managementteam (MMA) van de RAV 
Brabant MWN) in de periode van februari 
2018 tot en met januari 2019.

Methode
Het onderzoek betrof literatuuronderzoek, 
waarbij gebruik is gemaakt van 
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Auteur: Macy Verhappen – BMH Acute Zorg 

verschillende wetenschappelijke studies en een kwalitatief 
onderzoek om diepgang te creëren4.
Voor het kwalitatief onderzoek is gebruik gemaakt van semi-
gestructureerde interviews. Het meetinstrument dat bij dit 
onderzoek gebruikt is, is een topiclijst. Onderwerpen op de 
toppiclijst zijn algemene gegevens, ervaringen, bevorderende 
factoren bij een ZEB-gesprek, belemmerende factoren bij een 
ZEB-gesprek, aanbevelingen, zorgevaluatie begeleider (ZEB’er) en 
kwaliteit van de zorg.

Er zijn twaalf ambulanceprofessionals van de 315 
ambulanceprofessionals binnen de RAV geïnterviewd. Voor 
de selectie van participanten zijn de volgende inclusiecriteria 
gehandhaafd:

• Langer dan twee jaar werkzaam bij RAV Brabant MWN;
• Werkzaam op de post Breda, Roosendaal of Bergen op Zoom;
•  Voorafgaand aan het onderzoek is deelgenomen aan een  

ZEB-gesprek. 
Verpleegkundig specialisten, ambulancechauffeurs en ZEB'ers 
zijn geëxcludeerd van het onderzoek. 

Resultaten
Volgens Schadewaldt (2013) is het bevorderend wanneer 
hulpverleners zich tijdens een evaluatiegesprek op hun gemak 
voelen. Hiervoor is een veilige leercultuur nodig en een geschikte 
begeleider. Ook is het belangrijk dat de begeleider zich op 
dezelfde hiërarchische lijn bevindt.5

Het onderzoek van Bortfeld (2001) laat zien dat juiste 
communicatietechnieken in het gesprek van belang zijn, zoals 
luisteren, samenvatten en doorvragen. Wanneer er feedback 
wordt gegeven, dient dit te gebeuren volgens het sandwich 
model en vanuit de ik-vorm.6

In de literatuur is een aantal belemmerende factoren gevonden. 
Zo ontstaat weerstand op de werkvloer wanneer hulpverleners 
het gevoel hebben gecontroleerd te worden. Hiërarchie in 
evaluatiegesprekken werkt ook belemmerend. Wanneer de 
begeleider onduidelijk communiceert of onzeker overkomt, 
heeft dit ook een negatief effect. Tot slot zorgt een gesprek 
in een onrustige gespreksruimte voor vermindering van de 
concentratie.3 

Uit de interviews komt naar voren dat de participanten in het 
begin even moesten wennen, maar dat ze de intercollegiale 
gesprekken met name positief hebben ervaren. Alle deelnemers 
hebben de gesprekken als niet verwijtend, belerend of 
bedreigend ervaren. Een ZEB-gesprek wordt ervaren als een 
gelijkwaardig gesprek met een collega, waarin professionals 
zelfreflectie toepassen en bewust worden van het eigen 
handelen. Een aantal van de ambulanceprofessionals is zelfs 
voorstander van de ZEB-gesprekken. Ook de ervaringen met de 
ZEB’er zijn positief. 

De resultaten van deze manier van evalueren worden gezien 
als bevorderende factoren. Volgens de ambulanceprofessionals 
is men meer bewust van het handelen. Er ontstaat een open 
leercultuur en de rapportages zijn verbeterd. Er wordt veranderd 
gedrag gezien; bepaalde patronen en routinematig werken 
worden doorbroken. In plaats daarvan wordt het landelijke 
protocol meer opgevolgd. Met als gevolg dat patiënten een 
uniforme behandeling krijgen. De deelnemers zijn ervan 
overtuigd dat dit de kwaliteit van zorg verbetert. Deze resultaten 
werken motiverend.

Daarnaast worden de mogelijkheid tot het stellen van vragen; 
wederzijds respect in het gesprek en het ontbreken van een 
hiërarchische lijn benoemd als bevorderende factoren. 

Hoewel de ervaringen overwegend positief zijn, heeft men 
ook belemmeringen ervaren. Op de voorgrond staat het 
verplichte karakter van de ZEB-gespreken. Daarnaast worden de 
gesprekken vaak buiten diensttijd gepland, wat er voor zorgt dat 
de werknemers eerder naar hun werk moeten komen of langer 
moeten blijven. Soms worden gesprekken zelfs gepland op een 
vrije dag. Ook de beperkt beschikbare geschikte ruimtes op de 
ambulancepost worden benoemd. Sommige interviewkandidaten 
vinden dat er te weinig variatie is in de onderwerpen die tijdens 
de gesprekken worden besproken. Tot slot blijkt uit ervaringen 
dat er soms veel tijd zit tussen een casus en het ZEB-gesprek, 
waardoor de situatie moeilijk te herinneren is. 

De respondenten bevelen aan dat er meer variatie komt in de 
onderwerpen die aan bod komen. Een aantal van hen zou zelf 
onderwerpen aan willen dragen. Ook zouden zij het prettig vinden 
om zelf een ZEB’er te kiezen voor een gesprek. Daarnaast moet 
een casus worden besproken die niet te ver in het verleden ligt.  
                                                                                                                                                   
Er zijn ook aanbevelingen met betrekking tot de ZEB’er. Zo moet 
deze persoon goed in het team liggen en beschikken over goed 
communicatieve vaardigheden. De ZEB’er moet zich direct en 
open opstellen voor andere werkwijzen en meningen. Verder 
dient de begeleider voldoende werkervaring te hebben en een 
respectvolle gelijkwaardige manier van gespreksvoering te 
hanteren. 

Discussie
In het literatuuronderzoek is niet gespecificeerd naar de mening 
van hulpverleners uit de acute zorg wegens een gebrek aan 
beschikbaar onderzoek binnen deze sector. Het merendeel van 
de resultaten is afkomstig uit onderzoek binnen de geestelijke 
gezondheidssector. Het is niet bekend in welke mate deze 
resultaten toepasbaar zijn op de hulpverleners in de acute zorg. 
Dit heeft invloed op de validiteit van het literatuuronderzoek.
Daarbij hebben de geïncludeerde literatuuronderzoeken een 
lage bewijskracht. Er zijn geen bruikbare systematische reviews 
gevonden over dit onderwerp. Dit beïnvloedt de betrouwbaarheid 
van de gevonden literatuur resultaten. 
Het praktijkonderzoek bestaat uit interviews. Bij deze 
onderzoeksmethode bestaat altijd een kans op sociaal 
geaccepteerde antwoorden, wat de betrouwbaarheid van de 
resultaten beïnvloedt. 

Daarnaast is er bij deze vorm van onderzoeken sprake van een 
aselecte steekproef. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen in 
welke maten de resultaten van het onderzoek van toepassing zijn 
op alle ambulanceprofessionals van de RAV Brabant MWN. Dit is 
van invloed op de generaliseerbaarheid van het onderzoek. 
Het merendeel van de gevonden literatuurresultaten komt 
terug in de resultaten uit de praktijk. Wat in de interviews niet 
genoemd is, is dat een onzekere houding van de begeleider een 
belemmerende factor is. Dit is mogelijk te verklaren doordat de 
ervaringen met de eigen ZEB’er heel positief zijn. 
Niet alle resultaten uit de interviews zijn terug te vinden in de 
literatuur. Dit is te verklaren door een gebrek aan internationale 
wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp.
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Conclusie
In dit onderzoek is gebleken dat ambulanceprofessionals van 
de RAV Brabant MWN voornamelijk positieve ervaringen 
hebben met de zorgevaluatie begeleidingsgesprekken. Een 
belemmerende factor is het gebrek aan beschikbare geschikte 
ruimte voor het voeren van een ZEB-gesprek. Ook het verplichte 
karakter en het feit dat de gesprekken buiten de diensttijden 
moeten plaatsvinden wordt als belemmerend ervaren. Daarnaast 
ervaren de ondervraagden veel herhaling in de onderwerpen die 
besproken worden. Ze zouden graag meer inspraak hebben in 
het onderwerp en ze bevelen aan om meer recente casuïstiek te 
bespreken in plaats van casuïstiek van twee maanden terug.  
Als resultaat van de ZEB-gesprekken is een open leercultuur 
ontstaan en zijn de professionals meer bezig met zelfreflectie. Ze 
vinden dat de rapportage hierdoor verbeterd is en de landelijke 
protocollen beter worden opgevolgd, waardoor patiënten een 
meer uniforme behandeling krijgen. Het ervaren van deze 
resultaten is de voornaamste bevorderende factor om aan de 
gesprekken deel te nemen. 
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Casus Cardiologie 
Auteur: Marleen Vernooij BSc – BMH Cardiodiagnostiek 

Vraag 1 
Beoordeel het ritme op het ecg
Is het ritme regulair? Is er een P top te zien, zo ja, waar? Hoe snel gaat 
het ritme? Kun je op basis van dit ecg bepalen wat voor ritme het is? 

Vraag 2
Met welk medicijn kun je erachter komen wat voor ritmestoornis het 
is en/of de ritmestoornis couperen? 

Dhr. B. schiet in en uit de AVNRT en houdt klachten zoals eerder 
beschreven. Hij wordt opgenomen op de CCU en krijgt metoprolol 
en verapamil oraal toegediend. Echter wordt de AVNRT hiermee 
niet voldoende onderdrukt, daarom gaat dhr. voor AVNRT ablatie. 
Waarbij het weefsel wat de circulerende elektriciteit in stand houdt 
wordt doorgebrand zodat het geen lading meer doorgeeft3. Tijdens de 
procedure wordt dhr. plotseling hypotensief, krijgt pijn op de borst en 
wordt kortademig.4

Vraag 3
Wat is er meest waarschijnlijk aan de hand?
    Hypovolemische shock, dhr. heeft een bloeding
    Obstructieve shock, harttamponnade 
    Cardiogene shock, de pompfunctie faalt

Dhr. komt retour op de CCU. De drain is tot de volgende dag in situ 
gebleven en kon ongecompliceerd worden verwijderd. De ablatie moest 
op een later moment opnieuw worden gedaan. 

Dhr. B. van 64 jaar wordt met de ambulance binnengebracht op 
de EHH in verband met een near collaps. Dhr. heeft meerdere 
episodes van duizeligheid en palpitatieklachten met daarbij het 
gevoel weg te zakken. Hierbij heeft hij ook pijn op de borst, dit 
verdwijnt tussen de episodes. 

AMPLE
Allergiëen: Geen
Medicatie:
Salbutamol inh. z.n. 
Metoprolol 100 mg 1dd
Rivaroxaban 20 mg 1 dd
Pantoprazol 40 mg 1dd
Rosuvastatine 10 mg z.n.
Colecalciferol 5.600IE 1xwk
Past: Hernia diafragmatica, Herpes Zoster, Gastritis/duodenitis H. Pylori 
geassocieerd PTSS, Dyslipidemie, Adipositas
 

Antwoord vraag 1 
Het ritme is regulair met een frequentie van 200/min, Er is geen 
duidelijke p-top te zien. Mogelijk vind je deze in het QRS of is deze 
retrograad (de p-top valt achter het QRS-complex, doordat de atria 
later gedepolariseerd worden dan de ventrikels.1) . Er is niet zeker 
te stellen welk ritme we hier zien. Zeer waarschijnlijk is het een 
AV-Nodale-Re-entry-Tachycardie (AVNRT). Een ritme wat zogezegd 
circuleert rond de AV-knoop.  
Antwoord vraag 2 
Met adenosine. Dit legt de AV-knoop kortdurend plat waardoor in 
het geval van een AVNRT de circulerende elektriciteit wordt gestopt. 

In het geval van een andere SVT (AF, flutter, atriale tachycardie) 
vertraagt de volgfrequentie waardoor de atriale activiteit zichtbaar 
wordt (fibrillatie, zaagtand, p-toppen) en je daarmee kan zien welk 
ritme onderliggend is.2 
Antwoord vraag 3
B De ablatiecatheter is door het myocard in de pericardholte geprikt 
en er ontstaat een acute harttamponnade met instroombelemmering. 
Er wordt direct een pericardpunctie verricht en een drain 
achtergelaten. De bloeddruk stabiliseert direct. Dhr. kreeg Fentanyl iv 
voor de pijn. 

Bronnen:
1 de Jong, J.S.S.G. . (2020, 23 april). Supraventriculaire ritmestoornissen. 
Geraadpleegd op 22 mei 2020, van https://nl.ecgpedia.org/wiki/
Supraventriculaire_ritmestoornissen

2 Smal Complex Tachycardie – Het Acute Boekje. (2017, 25 april), geraadpleegd 
van https://www.hetacuteboekje.nl/hoofdstuk/cardiologie/hartritmestoornissen/
tachycardie/smal_complex_tachycardie.html

3 NVIC. (2003). Richtlijnen voor de behandeling van patiënten met 
supraventriculaire ritmestoornissen . Geraadpleegd van https://www.nvvc.nl/
Richtlijnen/Richtlijnen%20voor%20de%20behandeling%20van%20patienten%20
met%20supraventriculaire%20ritmestoornisse%202003.pdf

4 Shock - Het Acute Boekje. (2017, 25 april). Geraadpleegd op 22 mei 2020, van 
https://www.hetacuteboekje.nl/hoofdstuk/shock/shock.html 

 Vrij, geen bijgeluiden

 Milde dyspnoe d’effort, goede saturatie bij 
kamerlucht, AH 18/min, bij auscultatie beiderzijds 

vesiculair ademgeruis, geen crepitaties

Tijdens een episode van klachten zie je dit ECG (zie 
afbeelding 1). Dhr. heeft hierbij een bloeddruk van 

90/50, is perifeer blauw en bleek.  
Dhr. heeft druk op de borst, VAS 5. 

 Dhr. is helder en adequaat, EMV max, bloedglucose 
normaal, dhr. is erg angstig en onrustig, denkt dat 

hij doodgaat.

 Geen temp, dhr. is niet ziek geweest.
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Auteur: Joshje de Goeij | Fotografi e: Ellen Schepens

Verbreding vs.        
Verdieping 
een interview met 
Jeanne Spaan en 
Lutfullah Nabizadah

“Het lijkt me mooi om 

op die manier mensen 

te kunnen helpen.”

Jeanne Spaan (28) is in 2014 
afgestudeerd aan de HU en is werkzaam 
in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam 
als BMH’er Anesthesie. Daarnaast is ze 
sinds februari 2020 ook docent bij de 
opleiding BMH in Utrecht. In haar vrije 
tijd is ze actief lid van de commissie 
communicatie én de commissie kwaliteit 
van de NVBMH. Lutfullah Nabizadah 
(29) is direct na zijn afstuderen in 2017 
aan het werk gegaan op de SEH van 
het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. 
Daar is hij lid van de ondernemingsraad 
(OR). Tijdens zijn opleiding heeft hij 
zijn eigen stichting opgericht genaamd 
Philantrophy. Sinds kort werkt hij ook als 
oproepkracht op de SEH van de Gelderse 
Vallei in Ede. Jeanne: 

Het klinkt alsof jij je met veel 
verschillende dingen bezighoudt 
Lutfullah. Kan je iets meer vertellen 
over wat je doet met je stichting?
Lutfullah: “Ik hou ervan om bezig te 
zijn ja. Tijdens de opleiding ben ik de 
TopClass (excellentietraject) gaan doen 
en stichting Philanthophy is tot stand 
gekomen vanuit één van de projecten 
in dit traject. Ik heb hiermee meerdere 
inzamelingsacties gehouden voor 
medische middelen en die zijn naar 
Afghanistan verscheept. Op deze wijze 
wil ik in ontwikkelingslanden ook de zorg 
verbeteren. De stichting ligt nu weer een 
jaartje stil, maar als zich een kans voor 
doet zet ik weer een nieuwe actie op.”
Jeanne: “Het lijkt me mooi om op die 
manier mensen te kunnen helpen.”

De Bachelor Medisch Hulpverlener is een pionier. Hoewel de BMH’er in de afgelopen jaren steeds meer grond heeft 

gewonnen, heb je nog steeds een ondernemende houding nodig om de opleiding te voltooien en te landen in het 

werkveld. Het is met deze eigenschappen dan ook niet verassend dat voor veel BMH’ers het halen van hun diploma 

geen eindpunt is. Jeanne Spaan en Lutfullah Nabizadah zijn hier het levende bewijs van. Ze gaan samen in gesprek 

over hun ambities en komen erachter dat ze veel overeenkomsten hebben, maar ook verschillen.  

Naast deze stichting zit jij ook in de OR. 
Wat houdt dat in en hoe ben je daar 
gekomen?
Lutfullah: ‘Ik heb altijd interesse gehad 
in management. Ik merkte eigenlijk 
tijdens mijn stages al dat ik me bezig 
hield met procesverbetering. In het 
BovenIJ werd dit ook opgemerkt. Er 
kwam een open zetel voor de OR. 
Ik werd door verschillende collega’s 
aangedragen om die te gaan vervullen. 
Ik vond dit direct heel leuk. Ik mag 
meedenken en meebeslissen over 
bepaalde zaken binnen het ziekenhuis. 
Dit geeft weer een hele andere kijk op 
de zorg.

En jij, naast BMH’er anesthesie ben je 
nu docent. Hoe ben jij in het onderwijs 
terechtgekomen?
Jeanne: “Ik heb eigenlijk van jongs af 
aan bijles gegeven en ik kreeg er altijd 
een heel voldaan gevoel van wanneer 
een student begreep wat ik probeerde 
uit te leggen. Ik had al een aantal keer 
als assistent geholpen in de lessen aan 
de HU. Toen de vacature voor docent 
vrijkwam heb ik dan ook niet lang 
getwijfeld. Mijn werkende leven bestaat 
voor twee derde uit werken op de OK 
en voor één derde uit lesgeven. Ik vind 
het vooral heel leuk om zo de theorie 
en de praktijk met elkaar te verbinden. 
Onderwijs is altijd een van mijn ambities 
geweest. 

Wat zijn jouw ambities Lutfullah?
Lutfullah: “Acute zorg wordt door 

sommigen gezien als een soort 
eindstation. Voor mij is het nog lang 
geen eindstation, ik wil juist blijven 
leren. Ik ben in september gestart met 
de opleiding Mondzorgkunde aan de 
Hogeschool InHolland.”

Jeanne: “Oh weer een andere hoek 
van de zorg! Wat je zegt herken ik 
wel. Ik zie de anesthesie ook niet 
als eindstation. Ik houd ervan om 
de verdieping op te zoeken. In het 
Maasstad Ziekenhuis houd ik mij 
bijvoorbeeld bezig met protocollen en 
toets ik intercollegiaal voorbehouden 
handelingen af. Daarnaast moet ik 
voor mijn baan als docent nog mijn 
didactische vaardigheden halen en een 
master doen. Dus ook daarin ga ik me 
verder ontwikkelen. En het is natuurlijk 
super dat ik dit mag doen bij de mooie 
opleiding BMH.”
Lutfullah: “Dat is het zeker. De BMH 
bood mij alles wat ik wilde leren. Ik 
wilde in de medische wereld aan het 
werk, maar verpleegkunde was niets 
voor mij. De opleiding heeft mijn horizon 
verbreed en mij gemaakt tot de persoon 
die ik nu ben. En ik vind het geweldig dat 
ik nu levens kan redden.”

Jeanne Spaan 

Lutfullah Nabizadah

INTERVIEW
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Hoe was de opleiding voor jou?
Jeanne: “Ik ben een theorie-praktijk mens. In de CZO wordt je 
vanuit de praktijk naar de theorie opgeleid. Bij de BMH is de 
theorie juist de basis. De opleiding paste daardoor heel goed bij 
hoe ik ben en leer. Ik vind de theorie eigenlijk het mooiste van 
dit werk. Je bent nooit uitgeleerd binnen de gezondheidszorg. 
Het drijft mij enorm om op de hoogte te blijven van alle nieuwe 
ontwikkelingen. 

Wat drijft jou?
Lutfullah: “Mijn drive is echt om anderen te helpen. Ik kwam naar 
Nederland vanuit Afghanistan toen ik 10 jaar was. Ik kijk anders 
naar Nederland en de Nederlandse zorg dan andere Nederlanders. 
Het maakt me heel dankbaar en dat maakt dat ik anderen wil 
helpen. Dat maakt ook dat ik ambitieus kijk naar de komende 10 
jaar. Heb jij een plan voor de toekomst?” 

Lutfullah: “Zoals ik het nu zie, heb ik over 10 jaar mijn eigen praktijk als 
mondhygiënist en werk ik in het weekend als BMH’er.”

Jeanne: “Een jaar geleden zag ik docent zijn als doel voor over tien jaar, 
maar ik heb dat doel nu iets vroeger behaald.”

Jeanne: “Een jaar geleden zag 
ik docent zijn als doel voor 
over tien jaar, maar ik heb dat 
doel nu iets vroeger behaald. 
Al moet ik er natuurlijk nog wel 
de nodige studies voor doen. 
Naast het onderwijs wil ik mij 
ook nog verder verdiepen in de 
praktijk. Wie weet wordt dat 

de opleiding tot PA’er of de opleiding tot sedatiespecialist. Maar 
dat is nog verre toekomstmuziek hoor. Ik wil in ieder geval in de 
praktijk blijven werken.  Ik denk dat dat ook nodig is om een goede 
docent te zijn. Uitgeleerd ben je nooit, maar wel alles op z’n tijd. Een 
periode waarin het loopt zoals het loopt, zonder nieuwe factoren, 
vind ik altijd wel fijn. Dan heb ik tijd om mijn koers te bepalen en te 
beslissen wat mijn volgende stap zal zijn.”
Lutfullah: “Ik schat jou in als een goed georganiseerde docent die de 
tijd neemt en de verdieping op zoekt. En ik ben juist een eeuwige 
student die door blijft rennen en van alles een beetje leert. Zoals ik 
het nu zie, heb ik over 10 jaar mijn eigen praktijk als mondhygiënist 
en werk ik in het weekend als BMH’er.  En het lijkt me super om 
mijn stichting financieel onafhankelijk te kunnen maken. En het 
zou ook wel leuk zijn om kinderen te hebben, maar daar heb mijn 
levenspartner nog niet ontmoet. Ik hoop vooral dat ik over 10 jaar 
nog steeds ambitieus ben.”

 “Voor mij is het nog 
lang geen eindstation, 
ik wil juist blijven leren”
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Auteur: Rianne Hoogendijk- Buddingh BSc - BMH Spoedeisende Hulp 

Casus Spoedeisende Hulp

 Mevrouw V., 80 jaar, komt met de ambulance op zaterdagnacht binnen, samen met twee familieleden. Ze is bekend met 
gevorderde dementie en wordt door haar familie en thuiszorg verzorgd. Sinds ongeveer vier dagen heeft ze nauwelijks meer 
intake. Ook heeft ze nauwelijks meer urineproductie. De familie kan dat goed in de gaten houden omdat mevrouw een 
katheter heeft (vandaag  50ml urineproductie). Sinds een paar dagen heeft ze obstipatie, maar dankzij Movicolon heeft ze 
vandaag toch flink defecatie gehad. Hoesten +, niet productief, sinds een paar dagen. Ze is suffer dan normaal volgens de 
familie. Voor de zorgverlener is dat moeilijk te beoordelen, omdat het bewustzijn pre-existent al veranderd was door de 
dementie (mw. praat niet meer). Ze wordt thuis geholpen met een tillift en drinkt verdikte voeding.
 

 Ademweg vrij, geen stridor

Geen gebruik hulpademhalingsspieren, ademt oppervlakkig, VAG, 26/min, 
SpO2 94% zonder zuurstof.

Capillair refill 3 sec, soepele buik, kreunt wat bij palpatie van de buik. HF 83/
min regulair, RR 127/67. Waaknaald wordt geplaatst.

 E4M4V2=10. PEARRL, lateralisatie- voor zover te beoordelen. Mw is suf.

Huid geen afwijkingen, forse decubitus op de stuit, lijkt niet geïnfecteerd. 
Familie geeft aan dat dat een stuk beter gaat dan eerder. Geen tekenen van 

pijn waar te nemen.
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AMPLEGeen

paracetamol, lanoxin, 
metoprolol, apixaban, 

simvastatine, furosemide, 
spironolacton, vitamin D, 

movicolon z.n., amoxicilline

decubitus graad 4 op de stuit 
waarvoor onlangs gestart met 
antibiotica, atriumfibrilleren, 

ondervoeding waarvoor 
consult diëtist, dementie, 

hartfalen.
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M
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AMPLEPrimary survey
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AMPLE

Bepaling Uitslag Referentiewaarde

Hemoglobine 9,2 mmol/l 8,5-11 mmol/L

Leukocyten 12,0 x10^9/L 4-10 x10^9/L

Neutrofielen 9,7 x10^9/L 1,5-7,5 x10^9/L

CRP 15 mg/L -10 mg/L

Natrium 168 mmol/L 135-147 mmol/L

Kalium 4,2 mmol/L 3,5-5 mmol/L

Chloride 124 mmol/L 96-107 mmol/L

Kreatinine 136 µmol/L 59-104 µmol/L

eGFR 32 kl/1,73m2 60- kl/1,73m2

Calcium 2,50 mmol/L 215-255 mmol/L

Albumine 40g/L 35-52 g/L

Bilirubine totaal 10 µmol/L -17 µmol/L

Alkalische fosfatase 93 U/L -115 U/L

GGT 120 U/L -55 U/L

ASAT 32 U/L -35 U/L

ALAT 79 U/L -35 U/L

LD 246 U/L -248 U/L

Lipase 130 U/L 13-60 U/L

Glucose 32,2 mmol/L 4-7,8 mmol/L

Bloedgas veneus

pH 7,46 7,32-7,36

pCO2 6,1 kPa 5,3-6,6 kPa

Base excess 7,7 mmol/L -2-2 mmol/L

Bicarbonaat 32,8 mmol/L 25 mmol/L

Vraag 1
Welke infuusvloeistof geef je deze patiënt?

Vraag 2
Welke behandeling t.a.v. de dehydratie, hyperglykemie en 
hypernatriëmie is geschikter dan het geven van glucose 5% i.v.?

Vervolg casus
Mevrouw wordt opgenomen met het volgende beleid: glucose 
dagcurve bijhouden, AD-matras, vochtbalans bijhouden, tijdens 
natriumcorrectie elke 4 uur natrium bepalen, wisselligging, ICC 
diëtist. Streven natrium van 168 naar 160, furosemide t.n.o. 
gestaakt. Morgen ICC chirurgie voor beoordelen decubituswond.

Voetnoten:
Alle getallen in mmol/l
*  Tijdens toediening is de oplossing isotoon, echter na metaboliseren van glucose 

wordt het hypotoon
** Gebalenceerde infuusvloeistoff en
Let op: Voor opgeloste stoff en geldt 1% = 1 gram/100 ml. 
Voorbeeld: 1 L glucose 5% bevat 5 gram/100 ml en 50 gram per 1 L

Tabel 21

Antwoord vraag 1
Glucose 5%. Dit is de enige vloeistof waar geen natrium in zit (zie 
tabel 2) en je dus kunt gebruiken bij deze hypernatriëmie. Hiermee 
verergert de hyperglykemie, maar dit wordt behandeld met 10 IE 
novorapid s.c.

Antwoord vraag 2
Het plaatsen van een maagsonde, waarover water gegeven wordt.
Door gewoon kraanwater over een maagsonde te geven, krijgt de 
patiënte het vocht dat ze nodig heeft, zonder dat ze daarvoor hoeft 
te drinken. Dit is beter dan de intraveneuze glucose 5%, omdat je 
daarmee niet de hyperglykemie verergert. De combinatie met insuline 
is dan ook niet nodig. 

Hypernatriëmie is een serumnatriumgehalte van meer dan 145 
mmol/L. Symptomen hierbij zijn vooral neurologisch en op basis van 
cellulaire dehydratie.
Hypernatriëmie komt meestal door overmatig waterverlies, zoals bij 
diabetes insipidus, ernstige diarree,transpireren, osmotische diurese 
en afwijkingen van de hypothalamus. Dit leidt tot een stoornis van de 
osmoreceptoren. Vaak gaat de hypernatriëmie door het waterverlies 
gepaard met symptomen van dehydratie.²
Behalve de symptomen, vormt ook de behandeling een gevaar: 
een te langzame correctie van acute hypernatriëmie geeft risico op 
trombose, bloeding of osmotische demyelinisatie (door veranderende 
intracerebrale druk)³ een te snelle correctie van chronische 
hypernatriëmie geeft risico op hersenoedeem.⁴
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CASUS

Tabel 1: Labuitslagen pati ënt
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