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Beste lezers, 

2022. Het jaar van de waarheid voor de Medisch Hulpverlener. 
Terwijl ik dit schrijf is mw van Ark geen demissionair minister 
van medische zorg meer en heeft dhr de Jonge ons dossier 
overgenomen. We weten allemaal hoe druk deze demissionair 
minister is. Er is daarom op dit moment nog geen officieel schrijven 
vanuit het ministerie van VWS dat de Medisch Hulpverlener haar 
experimenteerperiode succesvol kan afsluiten.  

Deze hectische en onzekere tijden gaan sneller dan het drukken van 
een vakblad. Daarom hoop ik van harte dat bij het verschijnen van dit 
blad al meer duidelijk is. Via onze andere kanalen houden we jullie 
uiteraard ook op de hoogte. Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan 
via www.nvbmh.nl.  

Mag de Medisch Hulpverlener blijven bestaan? Blijven we Medisch 
Hulpverlener heten? En komen we dan in Artikel 3 van de Wet 
BIG, of toch in Artikel 34. Past daar een zelfstandige bevoegdheid 
bij of houden we het bij de juridisch onjuiste maar ‘eeuwenoude’ 
functionele zelfstandigheid?  

De NVBMH kan hier gemakkelijk op antwoorden. De Medisch 
Hulpverlener heeft bewezen bestaansrecht te hebben, voldoet 
aan de criteria voor een Artikel 3 beroep en kan een lichtpuntje 
aan de horizon zijn in de toekomst van de Wet BIG wat betreft de 
zelfstandige bevoegdheid.  

Dagelijks bewijzen jullie aan jezelf, je collega’s en het zorglandschap 
van Nederland dat je er mag zijn. Dat je kwalitatief goede zorg levert, 
weet waar je mee bezig bent en de ambitie hebt om te groeien. 
Zelf en samen met je collega’s. In deze editie van het vakblad 
hebben we jullie mooiste ambities, meest inspirerende verhalen 
en beste wetenschappelijke prestaties gebundeld. Een vakblad en 
beroepsgroep om trots op te zijn.  

Draag dit uit, dagelijks in je werk maar ook naar buiten toe. In 2022 
wordt over ons besloten door ambtenaren en politici. Mensen 
met vaak weinig ervaring in de zorg. Zij hebben het nodig om jullie 
inspirerende verschijningen en indrukwekkende prestaties voor zich 
te zien. Zodat dit wetsvoorstel en ons bestaansrecht tot leven komt. 
Laat zien dat we meer dan een experiment zijn; laat zien dat wij klaar 
zijn voor de toekomst!  

Met vriendelijke groet, 

Ellen Schepens  

Redactie: Joshje de Goeij, Maarten Barten, 
Jeanne Spaan, Herma Doornenbal en Ellen Schepens  
Vormgeving: Roos Story  
Drukkerij: Drukwerkdeal  
Contact redactie: communicatie@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 
tijdschrift zo recent en correct mogelijk weer te geven. Mochten 
correcties en rectificaties gewenst zijn dan kunt u contact opnemen met 
de redactie. 

“Via onze andere kanalen 
houden we jullie uiteraard 

ook op de hoogte. 
Aanmelden voor onze 

nieuwsbrief kan via 
www.nvbmh.nl.”
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INTERVIEW

       BMH’ers met een duobaan
Een interview met Medisch     
          Hulpverleners Maarten Barten 
    en Melissa van Strien

Auteur: Maarten Barten, fotografi e: Ellen Schepens

Naam: Maarten Barten
Leeftijd: 29 jaar

Cardiodiagnostiek en 
Spoedeisende Hulp

Naam: Melissa van Strien
Leeftijd: 24 jaar

Ambulancezorg en 
Spoedeisende Hulp

Melissa van Strien is werkzaam als BMH’er 
op de spoedeisende hulp van het HMC, 
locatie Westeinde, en ambulancedienst 
GGD Haaglanden in Den Haag. Zij heeft 
gedurende haar opleiding ervaring 
opgedaan op beide werkplekken. Maarten 
Barten werkt al enige tijd op de eerste 
harthulp en cardiac care unit in het 
Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Sinds 
kort combineert hij dit met werken op de 
spoedeisende hulp.

Waarom heb je gekozen voor een 
duobaan? 
Melissa: “In de regio Den Haag bestaat 
er al langere tijd een uitwisseling 
tussen de ambulancedienst en de 
spoedeisende hulp, waar al een stuk 
of vijf verpleegkundigen gebruik van 
maakten. Nadat ik op een kleine SEH 
mijn derdejaarsstage heb behaald, heb 
ik mijn vierdejaarsstage gevolgd bij 
de ambulancedienst in Den Haag. Dat 
beviel zo goed, dat ik daar uiteindelijk 
ben gebleven. In het kader van mijn 
traineeship heb ik ook een stage gelopen 

in het HMC. Toen wist ik al best wel snel 
dat daar een leuk team werkt, op een 
uitdagende spoedeisende hulp. Doordat 
het een level 1-ziekenhuis is komen er 
veel verschillende patiëntencategorieën 
binnen, wat heel leerzaam is. 

En hoe ben jij terecht gekomen op de 
SEH?” 
Maarten: “In ons ziekenhuis bestaat al 
langer de mogelijkheid om te rouleren 
tussen de afdelingen SEH, IC en CCU. 
Vanuit de BMH zijn we natuurlijk breed 
opgeleid binnen het acute domein, 
waardoor ik heb aangegeven vanuit de 
CCU/EHH te willen rouleren met de SEH. 
Eenmaal gestart met het combineren is mij 
al vrij snel het traineeship aangeboden.”

Vanaf wanneer ben je gestart  met 
combineren? 
Melissa: “Bij de RAV wisten ze dat ik de 
spoedeisende hulp ook interessant vond 
en ze hebben me vrij snel aangeboden 
om te combineren. In eerste instantie 
heb ik dat niet gedaan. Ik was net klaar 
met school en wilde mij eerst focussen 
op de ambulance. Na anderhalf jaar ben 
ik begonnen met werken in het HMC. Ik 
heb eerst 5 maanden als leerling gewerkt 
en een intern opgesteld traject gevolgd. 
Aangezien ik maandelijks rouleer, heb ik 
inmiddels al meerdere keren geswitched 
tussen de ambulance en de spoedeisende 
hulp en dat bevalt echt super goed. 

Wanneer ben jij gestart?”
Maarten: “Vanaf dit voorjaar werk ik 
maandelijks een week op de spoedeisende 
hulp. In de eerste maanden heb ik mij 
vooral gefocust op de laagcomplexe zorg. 
In september ben ik gestart met een 
intern traineeship, waarin ik mij richt op 
hoogcomplexe zorg, traumaopvang en de 
opvang van vitaal bedreigd kind. Daarna 

“Ik heb inmiddels al 
meerdere keren geswitched 
tussen de ambulance en de 
spoedeisende hulp en dat 
bevalt echt super goed.”

Het zorglandschap vraagt om flexibele medewerkers 
die ingezet kunnen worden op de plek waar op dat 
moment de meeste mensen nodig zijn. Zo hebben we 
gezien in de Corona pandemie. Steeds vaker wordt 
er vanuit ziekenhuizen een roulatie mogelijkheid 
tussen verschillende afdelingen binnen de acute zorg 
aangeboden. Juist de BMH’er is breed opgeleid en 
daarom geschikt om snel te schakelen naar andere 
takken van de acute zorg. Inmiddels zijn er dan ook 
BMH’ers actief in een combinatiefunctie.  Melissa 
van Strien en Maarten Barten combineren twee 
acute zorg carrières en spraken met elkaar over hun 
ervaringen. 
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mag ik ook deze zorg zelfstandig gaan leveren. Dit gaat ongeveer 5 
maanden duren. Uiteindelijk ga ik op vaste basis rouleren tussen 
de cardiologie en de spoedeisende hulp.”

Het werken op een ambulance of op een spoedeisende hulp is wel 
heel anders. Hoe is dat voor jou? 
Melissa: “Dat was op het begin echt heel erg wennen, want op de 
ambulance doen we heel veel dingen zelf waar ik nu toestemming 
voor moet vragen. Hier leer je wel mee omgaan, maar je bent niet 
meer eigen baas en neemt niet meer de eindbeslissingen. Het 
sparren met de artsen bij complexere casussen en het aanvullend 
onderzoek is dan wel weer leuk, want dat miste ik wel op de 
ambulance. Op de SEH kun je veel dieper de casus in duiken. 

En hoe is het voor jou? Wat zijn de verschillen tussen werken op de 
EHH of CCU en de spoed?”
Maarten: “Het grootste verschil is het grote patiëntenaanbod op 
de SEH en het korte contact. Op de EHH blijven patiënten al gauw 
langer liggen, onder andere vanwege de protocollen omtrent het 
bepalen van de cardiale enzymen. Tevens moet het merendeel van 
de patiënten op de CCU continu hemodynamisch bewaakt worden, 

waardoor je hen niet in een wachtkamer kunt zetten.
Door de drukte op de SEH komt het soms voor dat je toch wat 
minder aandacht aan de patiënt kan geven of minder diep de 
casus in kunt duiken. Wat dat betreft is de combinatie EHH/CCU 
heel erg leuk, omdat je acute opvang en het beloop van een casus 
combineert.”

Wat vind je van jouw huidige combinatiefunctie?
Melissa: “Het is een hele leerzame combinatie, vooral voor een 
BMH’er. Als BMH’er ambulancezorg kom je bij de mensen thuis 
en start je de zorg op. Op de SEH is de start al gemaakt, maar ga 
je dieper in op mogelijke diagnoses. Op de ambulance mis je dit, 
omdat je geen aanvullende onderzoeken kan doen. Kennis van 
beide specialismen maakt me een betere hulpverlener en ik ben 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hoe is dat bij jou?”
Maarten: “Ik begrijp goed wat je bedoelt, dit ervaar ik ook in de 
cardiologie. Op de eerste hart hulp vang ik cardiaal bedreigde 
patiënten op en op de CCU kan ik ze langer volgen en dieper de 
casus in duiken. In het ziekenhuis heb je dat sowieso wel vaker, 
bijvoorbeeld wanneer reanimatiepatiënten vanuit de intensive 
care weer terugkomen naar de cardiologie. Op de spoedeisende 

INTERVIEW
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hulp spreekt juist de hoge turnover van patiënten mij 
aan en dat je veel verschillende aandoeningen ziet op 
een dag waardoor je moet schakelen.”

Je werkt bij twee verschillende organisaties, hoe zit 
dat contractueel gezien?
Melissa: “Ik sta onder contract bij de 
ambulancedienst en rouleer van daaruit met de SEH. 
Jij zal zeker ook geen aangepast contract krijgen?”
Maarten: “Nee, dat denk ik niet, ik blijf daarnaast 
ook nog in dezelfde organisatie. Heb jij eigenlijk een 
diploma of bewijs van deelname behaald?” 
Melissa: “Vanuit de ambulancedienst heb ik mijn 
certificaat en bewijs van assessment, maar van de 
spoedeisende hulp niet. Dat hoop ik nog wel te 
krijgen, want in de toekomst kan dat altijd nog van 
waarde zijn. Maar ik heb natuurlijk niet de SEH-
opleiding voor verpleegkundigen gevolgd.”
Maarten: “Die vraag krijg ik namelijk ook heel 
vaak. Ik heb via de Radboud Health Academy wel 
mijn certificaten behaald voor de CCU, dat kan als 
bewijslast dienen. Op de spoedeisende hulp weet ik 
dat ook nog niet, aangezien het een op maat gemaakt 
traject is.”
Melissa: “Je ziet dat ziekenhuizen daar nog zoekende 
in zijn.”

Zou je in de toekomst ook willen rouleren met andere 
afdelingen?
Melissa: “Ik heb gedurende het traineeship ook stage 
gelopen op de verloskunde, psychiatrie, cardiologie 
en de intensive care. De IC vond ik het allerleukst, 
dat zou ik in de toekomst misschien nog wel willen 
doen. Ik ben echt blij dat de BMH ook bezig is met 
die uitstroomrichting.. Het is natuurlijk wel heel 
technisch en je hebt minder direct patiëntencontact, 
maar ik vind het wel interessant. Ik denk dat je ook 
met elke afdeling zou kunnen rouleren, als je het zelf 
maar leuk vindt. Wat zijn jouw ambities?”

Maarten: “Ik wil mij eerst richten op de SEH, 
omdat ik daar natuurlijk net mee ben gestart en 
daarna op de combinatiefunctie met de CCU. Als 
dat allemaal lukt, dan ben ik breed inzetbaar in de 
acute zorg. Met die ervaring zou ik dan bijvoorbeeld 
naar de ambulancedienst kunnen gaan, maar een 
combinatiebaan zoals jij nu hebt zou mij ook heel 
erg aanspreken. Daarnaast lijkt mij een functie 
als physician assistant ook erg interessant in de 
toekomst. Ik weet het dus nog allemaal niet, 
maar gelukkig zijn er in de gezondheidszorg vele 
mogelijkheden om door te groeien of jezelf opnieuw 
uit te dagen.”

Tot slot, zou jij het combineren aanraden aan andere 
BMH’ers?
Melissa: “Ik zou het iedereen aanbevelen, zeker als 
je meerdere vakgebieden leuk vindt. Ik dacht dat ik 
veel wist en veel had gezien, maar ik blijf toch nieuwe 
dingen leren. Maar je moet het wel leuk vinden 
om meerdere werkplekken te hebben en veel te 
schakelen.”

Maarten: “Dat denk ik ook. Ik heb een aantal BMH-collega’s 
die het juist leuk vinden om te specialiseren binnen 
de cardiologie. We zijn natuurlijk heel breed opgeleid, 
waardoor je niet hoeft te blijven hangen binnen één 
afdeling. Ik vind het leuk om ergens anders mee te kijken 
en mijn kennis te verbreden. Je krijgt meer begrip voor de 
andere afdelingen waar je nauw mee samenwerkt.”   

“‘We zijn natuurlijk heel breed 
opgeleid, waardoor je niet hoeft te 
blijven hangen binnen een afdeling.”

“ Daarnaast lijkt mij een functie als 
physician assistant ook erg interessant 
in de toekomst.”

INTERVIEW
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Introductie 

Bij patiënten met pijn op de borst is vroege herkenning van 
een acuut coronair syndroom (ACS) van groot belang, om 
medicamenteuze behandeling zo snel mogelijk te kunnen starten 
nadat de diagnose gesteld is (Mol et al., 2016). Om bij pijn op 
de borst een ACS aan te tonen of uit te sluiten, is meestal een 
combinatie nodig van de klinische beoordeling, een 12-afleidingen 
elektrocardiogram (ECG) en (een) cardiale troponinebepaling(en) 
(Collet et al., 2020). Helaas zijn er nog geen richtlijnen die 
aanraden om buiten het ziekenhuis troponinebepaling te doen 
bij een verdenking op een ACS. Dat maakt bij de meerderheid 
van de patiënten met pijn op de borst aanvullende evaluatie 
op de Eerste Hart Hulp (EHH) nodig. Pijn op de borst is dan ook 
een veelvoorkomende klacht op de EHH, terwijl tot wel 85% van 
deze patiënten géén ACS heeft (Nasrallah, Steiner, & Hasin, 2011; 
Poldervaart et al., 2017). In Nederland neemt de patiëntenstroom 
naar de EHH en Spoedeisende Hulp (SEH) toe, waardoor steeds 
vaker ziekenhuizen de deuren van de EHH en SEH sluiten vanwege 
drukte. Dit zorgt ervoor dat ambulances moeten uitwijken 
naar andere ziekenhuizen (NederlandseZorgautoriteit, 2018). 
De noodzaak om onnodige presentaties op de EHH en SEH te 
voorkomen wordt dus steeds groter. Observationele studies tonen 
aan dat een simpele tool, de HEART score, het mogelijk maakt om 
het risico op een ACS bij patiënten die zich op de EHH presenteren 
met pijn op de borst in te schatten. De HEART score bestaat uit vijf 
componenten: History (anamnese), ECG, Age (leeftijd), Risk factors 
(risicofactoren) en Troponin (troponine) (Six, Backus, & Kelder, 
2008). Per component worden 0 tot 2 punten gegeven, waarbij 
patiënten dus een score van 0 tot en met 10 kunnen krijgen. Hoe 
hoger de score, hoe hoger het risico op een ACS. Patiënten met 
een HEART score van 0 tot en met 3 zijn de laag-risico patiënten, 
waarbij het risico op een ACS minimaal is (Backus et al., 2010; Van 
Den Berg & Body, 2018). Recente observationele studies tonen 
aan dat het ook in de ambulance al mogelijk is om de HEART 
score te bepalen (Ishak et al., 2018; van Dongen et al., 2018). 
De ambulanceverpleegkundige kan alle aspecten van de HEART 
score in de ambulance (of ter plaatse bij de patiënt thuis, of bij de 
huisarts) bepalen door een zorgvuldige anamnese af te nemen, 
een ECG te maken en een point-of-care (POC) troponinemeting 
te doen. Zo zijn de laag-risico patiënten te identificeren, waarbij 
een bezoek aan de EHH mogelijk overbodig is. Aangezien één op 
de drie patiënten met pijn op de borst tot deze groep laag-risico 

Stel: Een patiënt komt bij de huisarts met pijn op de borst. De huisarts vraagt de klachten uit, brengt de risicofactoren in 
kaart en doet lichamelijk onderzoek, waarna de huisarts het onwaarschijnlijk acht dat de klachten een cardiale oorzaak 
hebben. Máár, omdat de huisarts een acuut coronair syndroom niet kan uitsluiten, komt er toch een ambulance om de 
patiënt naar een Eerste Hart Hulp te vervoeren. 

Iedereen zal dit verhaal wel herkennen. Van tevoren weet je al dat de kans heel klein is dat er iets uit komt, maar je vervoert 
de patiënt toch naar de Eerste Hart Hulp omdat een acuut coronair syndroom niet helemaal uit te sluiten is. 
Hoe mooi zou het zijn, als je deze patiënt een overbodig bezoek aan het ziekenhuis kunt besparen en hem ter plaatse al met 
zekerheid kunt geruststellen? 

Auteurs:  Drs. Goaris W.A. Aarts (Joris Aarts), arts-onderzoeker Cardiologie Radboudumc Joris.Aarts@radboudumc.nl // Roger van Hout, 
Ambulanceverpleegkundige Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Roger.van.Hout@vrgz.nl // Gijs Brok, Ambulanceverpleegkundige Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid Gijs.Brok@vrgz.nl // Drs. Cyril Camaro, Cardioloog Radboudumc Cyril.Camaro@radboudumc.nl 

ARTIKEL

Troponine bepalen 
   in de pre-hospitale setting 
        Uitsluiten van een acuut coronair syndroom zonder dat de 
patiënt naar het ziekenhuis moet, met de ARTICA studie is dit mogelijk! 

patiënten hoort, zou het invoeren van een pre-hospitale HEART score 
inclusief POC troponinebepaling een belangrijke rol kunnen spelen 
in het verkleinen van de stroom van patiënten met pijn op de borst 
naar de EHH. Er is echter nog geen bewijs dat het pre-hospitaal 
uitsluiten van een ACS daadwerkelijk veilig en kosteneffectief is. Dit 
wordt momenteel in de ARTICA studie onderzocht (Aarts, Camaro, 
et al., 2020). ARTICA staat voor “Acute Rule-out of non-ST-segment 
elevation acute coronary syndrome in the (pre)hospital setting 
by HEART score assessment and a single poInt-of-CAre troponin”, 
oftewel het acuut uitsluiten van een ACS met de HEART score en een 
eenmalige POC troponinebepaling. In dit artikel wordt besproken hoe 
de ARTICA studie wordt uitgevoerd en wat de gevolgen kunnen zijn. 
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ARTIKEL

Deelnemende ambulanceregio’s op de kaart van Nederland. De getallen geven per regio aan hoeveel ambulances zijn uitgerust voor de ARTICA studie

Methode

Deelnemende ambulanceregio’s 

De ARTICA studie is in 2019 gestart in de regio Gelderland-Zuid. Later 
in datzelfde jaar sloot één post van regio Brabant Midden-West-
Noord (post Haps) aan. Sinds begin 2021 is de studie uitgebreid naar 
de regio Gelderland-Midden, regio Noord- en Oost-Gelderland en 
regio Zeeland (inclusief Zeeuws-Vlaanderen). In 2021 zijn er maar 
liefst 112 ambulances in Nederland uitgerust met de materialen en 
kennis om de ARTICA studie uit te voeren. 

Doel 

Het primaire doel van de ARTICA studie is het 
onderzoeken van de kosteneffectiviteit van 
het pre-hospitaal uitsluiten van een ACS. Het 
secundaire doel is het onderzoeken van de 
veiligheid. 

Opzet van de studie 

De ARTICA studie includeert mogelijke 
laag-risico patiënten met een verdenking 
op een ACS. Patiënten moeten 18 jaar of 
ouder zijn, de klachten moeten langer dan 
twee uur geleden begonnen zijn en de HEAR 
score (HEART score zonder troponine) moet 
≤3 zijn. Als de patiënt toestemming geeft 
voor deelname, wordt er gerandomiseerd: 
50% komt in de controlegroep en 50% in de 
interventiegroep. De controlegroep krijgt 
de standaardzorg, oftewel vervoer naar de 
EHH. Bij deze groep wordt dus géén POC 
troponine bepaald (dit is immers nog geen 
standaardzorg). De interventiegroep krijgt 
ter plaatse een POC troponinebepaling. Is 
troponine verhoogd, dan gaat de patiënt 
alsnog naar de EHH. Is troponine laag, dan 
wordt een ACS als uitgesloten beschouwd en 
wordt de zorg overgedragen aan de huisarts. 



10

NTvBMH 2021

Erg verdacht 2

Matig verdacht 1

Mild verdacht 0

Significante ST-segment depressies 2

Niet-specifieke repolarisatiestoornissen 1

Linker bundeltak blok of pacemaker ritme 1

Normaal 0

≥65 jaar 2

45-65 jaar 1

<45 jaar 0

≥3 risicofactoren OF voorgeschiedenis van
atherosclerotisch lijden 2

1 of 2 risicofactoren 1

Geen risicofactoren 0

Troponine T
point-of-care

>60 ng/l 2

40-60 ng/l 1

<40 ng/l 0
Risicofactoren:

• Roken
• Hypertensie
• Diabetes mellitus

• Obesitas (BMI > 30 kg/m2)
• Hypercholesterolemie
• Positieve familieanamnese

voor hart- en vaatziekten

HEAR(T) score ≤ 3

Randomisatie 1:1

Eerste Hart Hulp Huisarts

POC Troponine

Troponine laag

Troponine hoog

roponine T 60 /l 2

History
(Anamnese)

Risk factors
(Risicofactoren)

Age
(Leeftijd)

ECG

De opzet van de ARTICA studie met links de HEART score zoals deze gebruikt wordt en rechts een weergave van de randomisatie

ARTIKEL
Scan de QR code 

voor de literatuurlijst
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Point-of-care troponine T 

Voor de bepaling van POC troponine T, 
wordt de Roche cobas h232, een mobiel POC 
analyseapparaat, gebruikt. De detectielimiet 
is 40-2000 ng/L. Bloedafname gebeurt met 
een venapunctie of uit een venflon, waarna 
150 µL bloed aangebracht wordt op een 
teststrip in het apparaat. Slechts 12 minuten 
na de start van de meting is de uitslag bekend.  

Follow-up 

Na 30 dagen, 6 maanden en 12 maanden 
worden de patiënten telefonisch en per 
e-mail benaderd. De onderzoeker houdt alle 
bezoeken aan huisartsen en ziekenhuizen 
nauwkeurig bij om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen van de veiligheid van de 
patiënt en de gemaakte kosten. 

Benodigd aantal patiënten 

Van tevoren is berekend dat er in totaal 
866 patiënten, 433 per groep, moeten 
deelnemen aan de ARTICA studie om 
de kosteneffectiviteit goed te kunnen 
onderzoeken (Aarts, Camaro, et al., 2020). 
De inclusie is gestart in maart 2019 en de 
verwachting is dat de 866e patiënt eind 2021 
geïncludeerd wordt. 

Discussie 
Kosteneffectiviteit 

De meerderheid van de patiënten met pijn op de borst wordt momenteel vervoerd naar de 
EHH om een ACS aan te tonen of uit te sluiten. Bij laag-risico patiënten wordt echter maar 
zelden een ACS gevonden, terwijl vaak wel een opname op de verpleegafdeling nodig is 
voor aanvullend onderzoek (Mahler, Hiestand, Goff, Hoekstra, & Miller, 2011; Nasrallah et 
al., 2011; Van Den Berg & Body, 2018). Zelfs bij patiënten waarbij pre-hospitaal het risico als 
laag wordt ingeschat, wordt veel gebruik gemaakt van de acute zorgketen met hoge kosten, 
terwijl dit weinig toegevoegde waarde heeft (van Dongen et al., 2019). In Nederland kost 
een opname op de verpleegafdeling voor pijn op de borst waarbij géén ACS wordt gevonden 
€1530 (NederlandseZorgautoriteit, 2021a). Een consult bij de huisartsenpraktijk van 5 tot 20 
minuten kost € 10,51 en een consult bij de huisartsenpost kost gemiddeld € 160,29 (LHV, 2021; 
NederlandseZorgautoriteit, 2021b). Er kan dus veel geld bespaard worden als de laag-risico 
patiënten met pijn op de borst in de eerste lijn blijven. Het is echter nog onbekend hoeveel 
aanvullend onderzoek wordt aangevraagd en hoe vaak patiënten alsnog worden verwezen door 
de huisarts nadat pre-hospitaal een ACS is uitgesloten. 

Veiligheid 

De veiligheid van het pre-hospitaal identificeren van laag-risico patiënten is in recente 
observationele studies van de FAMOUS triage studiegroep al onderzocht (Ishak et al., 
2018; van Dongen et al., 2018). In deze studies werd ook gebruik gemaakt van de Roche 
cobas h232 om POC troponine T te bepalen. De FAMOUS triage studiegroep liet zien dat 
ambulanceverpleegkundigen adequaat de HEART score kunnen bepalen en dat het met 
een POC troponinebepaling mogelijk is om op een veilige manier de laag-risico patiënten 
te identificeren. Hierbij was het niet met 100% zekerheid uitgesloten dat er iets met deze 
patiënten gebeurt in de 6 weken na de ambulancerit, maar het is goed om te beseffen dat 
het uitsluiten van een ACS op de EHH ook geen 100% zekerheid geeft. In studies waarbij werd 
gekeken naar de HEART score bij patiënten met pijn op de borst op de EHH, werd namelijk 
gezien dat 1,6% van de laag-risico patiënten (HEART score ≤3) alsnog een “major adverse 
cardiac event” kreeg binnen 6 weken. Dit was een gecombineerd eindpunt van myocardinfarct, 
revascularisatie (percutane coronaire interventie of bypassoperatie) en overlijden (Van 
Den Berg & Body, 2018). In deze studies is echter de troponinebepaling meegenomen 
in het bepalen van het aantal punten van de HEART score. Als een patiënt maar weinig 
punten kreeg voor de HEAR-componenten van de HEART score, kon dit ertoe leiden dat een 
verhoogd troponine nog steeds geen HEART score >3 opleverde. In de ARTICA studie wordt 
dit ondervangen door iedere patiënt met een verhoogd troponine te vervoeren naar de EHH, 
ongeacht de totale HEART score. Patiënten waarbij thuis een ACS wordt uitgesloten worden 
ook niet aan hun lot overgelaten, maar de zorg wordt overgedragen aan de huisarts(enpost). 
Het verschilt per casus of de huisarts de patiënt direct wil beoordelen of niet. Bij een patiënt 
die klachtenvrij is, wordt waarschijnlijk eerder gekozen voor een expectatief beleid, terwijl de 
huisarts bij aanhoudende klachten verder kan kijken naar eventuele niet-cardiale verklaringen 
van de klachten. Daarnaast kan de huisarts, bij een verdenking op een cardiale oorzaak van de 
klachten, de patiënt verwijzen voor poliklinische (spoed)beoordeling, met de geruststellende 
wetenschap dat er op dit moment geen verhoogd troponine is.  

De toekomst 

Indien de ARTICA studie aantoont dat het kosteneffectief en veilig is om bij laag-risico 
patiënten een ACS uit te sluiten door middel van een POC troponinebepaling en de patiënten 
niet naar de EHH te vervoeren, kan dit veel gevolgen hebben voor de organisatie van de zorg 
rondom patiënten met pijn op de borst. Allereerst biedt het ambulanceverpleegkundigen de 
diagnostische middelen om ter plaatse een veel gevreesde diagnose uit te sluiten en patiënten 
gerust te stellen. Ten tweede kan het de toenemende patiëntenstroom naar de EHH doen 
verminderen. Patiënten bij wie alsnog een beoordeling door een cardioloog gewenst is, kunnen 
de juiste zorg op de juiste plek krijgen doordat ze verwezen worden naar de polikliniek, in 
plaats van dat ze onnodig met de ambulance naar de EHH worden vervoerd. Ten derde zou het 
bij patiënten bij wie thuis troponine verhoogd is, juist tot snellere behandeling kunnen leiden, 
zoals inmiddels ook bij één patiënt binnen de ARTICA studie is beschreven (Aarts, van der Wulp, 
& Camaro, 2020). 

Conclusie 

De ARTICA studie is de eerste gerandomiseerde studie waarbij met de HEART score en een 
point-of-care troponinebepaling pre-hospitaal een acuut coronair syndroom wordt uitgesloten 
bij laag-risico patiënten. De studie wordt momenteel in meerdere ambulanceregio’s in 
Nederland uitgevoerd en de resultaten van de studie kunnen veel invloed hebben op het 
pre-hospitale beleid bij patiënten met pijn op de borst. 

ARTIKEL
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Vraag 1:  
Welke differentiaaldiagnoses maak je?  

Bij aankomst tref je dhr. liggend op zijn rug aan op de overloop, 
alert, er is weinig licht aanwezig, maar desondanks zie je een 
klinisch slecht uitziende patiënt.  

Primary Survey

Casus Ambulancezorg
Auteur: Thomas Karol Bsc – Medisch Hulpverlener Ambulancezorg 

’s Avonds om 20:00 krijg je een 112 melding: man 47 jaar, afhangende mondhoek, nekpijn, pijnlijke schouders. De aanrijtijd is 
15min. Aanrijdend volgt aanvullende informatie: aandrang tot defecatie, collaps, snurkende/reutelende AH, defecatie laten 
lopen. Enkele minuten voordat je ter plaatse komt geeft de melder door dat de dhr. bijkomt, bleek is en warm aanvoelt.  

 

CASUS

 Vrij

Dyspnoe sinds toename pijn, saturatie 86%, 
AH 25/min, zacht VAG bdz, pijn vastzittend aan 

ademhaling -.  

Zwakke, snelle radialis, sinustachycardie 120/min, RR 
70/45 mmHg, L/R RR verschil -, grauw +, klam +, scherpe 

pijn nek en t.h.v. schouderbladen, in de loop van de 
avond acuut verergerd, 1x collaps,  ECG: minimale 

depressies V3-V6, puls. massa abdomen?, puls. liezen 
bdz+, trauma - 

ast-, EMV = max, PEARRL, hoofdpijn -, duizelig +, 
wazig zien +, meningen -, lateralisatie -, gluc 10.1, 

vermoedelijk 3-4 min unresponsive geweest, 
alcohol -, drugs –  

T36.9, acra warm, erytheem -, urticaria -, misselijk +, 
braken -, defecatie laten lopen, pijnscore 7  

A
B

C

D

E
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A - M - P - L Rond 17:00 gegeten  

Onderwijl je de patiënt in kaart brengt vertelt partner dat hij tijdens 
het eten niet lekker werd. Hij voelde zich misselijk worden en kreeg last 
van zijn schouders. Hij is op de bank gaan liggen waarop de klachten na 
verloop van tijd afnamen. Op het moment dat hij weer overeind kwam 
en opstond traden de klachten op van een afhangende mondhoek, 
nekpijn en pijnlijke schouders. De partner belde hierop 112. Alle 
gezinsleden aten dezelfde eigen gemaakte gebakken makreelsalade.  

Vraag 2: 
Welke differentiaaldiagnoses maak je nu?  

 

Vraag 3: 
Welke therapie zou jij toepassen?  

    NaCl 0,9%/Ringerlactaat en Esketamine  

    NaCl 0,9%/Ringerlactaat, fentanyl en perfalgan  

    NaCl 0,9%/Ringerlactaat, adrenaline en clemastatine  

    NaCl 0,9%/Ringerlactaat en permissive hypotension  

    NaCl 0,9%/Ringerlactaat en tranexaminezuur  

Op moment van vervoer is het zo’n 12 min rijden naar het ziekenhuis 
(level 2 met oa PCI-, vaat-, en trombolysemogelijkheden). Tijdens 
transport naar het ziekenhuis verslechteren enkele parameters: , 
Verbal, sinustachycardie 140, RR 55/30.  

Uitkomst 
Nadat de patiënt is overgedragen op de SEH lijkt het linkerbeen 
van dhr. roder te worden. De betreffende patiënt werd uiteindelijk 
gediagnosticeerd met een scombroïde-intoxicatie. Dit betreft een 
intoxicatie van histamine door het eten van scombroïdea, een 
visfamilie waaronder o.a. tonijn en makreel toebehoren. Wanneer 
de vis na het vangen onder te hoge temperaturen wordt bewaard, 
wordt histidine wat onder andere in de spier van de vis zit omgezet 
in histamine. De histamine wordt gevormd in het spierweefsel van de 
vis rond het darmcompartiment en diffundeert van daaruit verder de 
vis in. Dit verklaart, naast een mogelijk verschil in tolerantieniveau, 
waarom zich bij diverse personen die stukken van eenzelfde vis eten, 
geen of in verschillende mate klachten kunnen ontwikkelen. Over het 
algemeen zijn de klinische symptomen gematigd, maar in zeldzame 
gevallen kan een shock optreden. Meestal ontstaan klachten in enkele 
minuten tot uren na het eten van de ‘bedorven’ vis en duren ze 
maximaal 24 uur. Opmerkelijk is dat de smaak van de vis niet wordt 
aangetast.  

Literatuurlijst 

I.J. Schornagel en R.W. ten Kate (2001, 29 december). Scombroïde-intoxicatie 
na het eten van tonijn. Geraadpleegd op 25 juli 2021, van https://www.ntvg.
nl/system/files/publications/ 2001125390001a.pdf  

Het Acute Boekje (2017, 4 mei). Anafylaxie. Geraadpleegd op 25 juli 2021, 
van https:// www.hetacuteboekje.nl/hoofdstuk/anafylaxie/anafylaxie.html  Antwoord vraag 1: 

Dissectie, acuut thoracaal aneurysma aorta, acuut aneurysma aorta 
abdominalis, SAB  
Antwoord vraag 2:  
Dissectie, acuut thoracaal aneurysma aorta, acuut aneurysma aorta 
abdominalis, SAB, longembolie, cardiogene shock, anafylaxie, acute 
meningitis, sepsis 
Antwoord vraag 3: D 

 Antwoorden:

CASUS

A

B

C

D
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Mijn eerste stagedag kan ik me nog goed herinneren. Enthousiast dat ik eindelijk op een echte SEH mocht komen meekijken, 
stapte ik de drempel over. Achteraf gezien wist ik toen nauwelijks waar ik naar keek, maar zo ervaar je dat zelf op dat moment 
natuurlijk niet. Nu, zo’n elf jaar later, ben ik zelf degene die nieuwe, soms onwetende, studenten mee op sleeptouw neemt. 
Sinds anderhalf jaar heb ik de taak om overkoepelend praktijkbegeleider te zijn, samen met een collega. We hebben geen 
‘eigen’ student meer, maar overzien alle studenten die bij ons werken. Ook sturen we onze collega’s, die allen begeleider zijn 
van één of meerdere studenten, aan als dat nodig is. 

COLUMN

Column - Rianne Hoogendijk- Buddingh –             
 Medisch Hulpverlener SEH en praktijkbegeleider
 De kunst van stagelopen en begeleiden

Pas als je zelf studenten gaat begeleiden, ga je begrijpen hoe 
divers studenten zijn. Te beginnen bij hun achtergrond: HBO of 
MBO? Hebben ze al jaren op een verpleegafdeling gewerkt of is 
het aantal weken stage in de praktijk op één hand te tellen? Ik 
denk dat dat de grootste uitdaging is en je hier zowel het meeste 
als het minste plezier uit kan halen. Ik bedoel dan voornamelijk de 
inzet en motivatie die een student heeft. Ondanks dat ik dit nog 
maar anderhalf jaar doe, heb ik de grootste verschillen al voorbij 
zien komen: de student die, ook al kwam de casus die hij wilde nú 
binnen, gewoon op de stoel bleef zitten, verdiept in zijn telefoon. 
Aan de andere kant de student die opspringt en roept: “Deze is van 
mij! Wil je mij beoordelen?” Als begeleider haal je tien keer meer 
energie uit de laatste ‘soort’ student. 

Ben je (net) afgestudeerd en krijg je een student toegewezen die je 
mag gaan begeleiden? Leuk! Je leert er zelf een heleboel van. Mijn 
gouden tip hierin is: begin te begeleiden vanuit je eigen ervaring als 
student: wat werkte juist wel en wat ga jij anders doen?
Eén van de dingen die mij nog goed bij staat, is hoe ervaren 
verpleegkundigen vaak zeggen: “dat kunstje kun je een aap ook 
leren” (doelend op het prikken van een infuus, bijvoorbeeld). Ik 
begrijp de boodschap erachter, maar hoe demotiverend is dat! De 
euforie dat na ál dat werk je allereerste infuus in één keer goed 
ging, wordt direct met de grond gelijkgemaakt. Nergens voor nodig.
Elke acute zorgmedewerker heeft wel een gebied waar hij goed in 
is. Dat maakt dat iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
een student. En jij als begeleider kan op jouw beurt veel leren van je 
student. 

Succes!

Ben je student en ga je straks stagelopen? Haal dan alles uit de kast! Kijk om je heen en vraag uitleg over alles wat je ziet. Trek een la 
open en kijk wat erin ligt: ken je alles? Weet je het te vinden in een spoedsituatie als jij erop uit wordt gestuurd om iets te pakken?
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Uit onderzoek van Chang & Cho (2016), waarin een 
survey is gestuurd naar 391 pas gediplomeerde 
verpleegkundigen in 2012 en 318 pas gediplomeerde 
verpleegkundigen in 2013, blijkt dat zij een hoog 
risico lopen om blootgesteld te worden aan verbaal 
geweld en pesterijen door collega-verpleegkundigen. 
Een exploratief onderzoek van Bambi et al. (2019) 
beschrijft dat personeel met niet-universitaire 
diploma's, jongere leeftijd en minder werkervaring 
vaker slachtoffer zijn van pestgedrag. 

Tijdens de tweedejaars snuffelstage bij de 
ambulancezorg, ervaarden verschillende 
studenten weerstand tegen de Bachelor Medische 
Hulpverlening (BMH). Ambulancemedewerkers 
vonden dat medisch hulpverleners in opleiding (MH 
i.o.) te weinig praktijkervaring hebben en te jong zijn. 
Een aantal studenten had zo’n vervelend gesprek, 
dat ze kozen om de ambulancedifferentiatie niet te 
volgen. De studenten voelden zich onprettig bij de 
negatieve bejegening van ambulancemedewerkers. 
Bejegenen betekent letterlijk: zich op een bepaalde 
manier naar iemand gedragen (Van Dale, 2021).  

Het is niet duidelijk of negatieve bejegening 
tegenover MH i.o. gezien kan worden als pestgedrag. 
Tot nu toe heeft een aantal MH i.o./alumni te maken 
gehad met negatieve bejegening, maar dit kan niet 
gegeneraliseerd worden. 

Het doel van dit onderzoek is om MH i.o. 
ambulancezorg een helder beeld te geven over hoe 
de bejegening tegenover MH is en welke factoren 
volgens de wetenschappelijke literatuur invloed 
hebben op bejegening. Dit zodat MH weten wat 
hen te wachten staat wanneer zij werkzaam zijn 
op een ambulancepost. Hierdoor kunnen zij zich 
beter voorbereiden op hoe zij om kunnen gaan met 
eventuele negatieve bejegening. 

Hoofdvraag 

Hoe worden alumni MH ambulancezorg bejegend 
door collega’s op de werkvloer gedurende het eerste 
jaar dat zij werkzaam zijn op een ambulancepost 
en welke factoren hebben hier volgens de 
wetenschappelijke literatuur invloed op? 

Methode 

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, 
waarbij kwalitatief bureauonderzoek is uitgevoerd, 
en een praktijkonderzoek, waarbij semi-
gestructureerde interviews zijn afgenomen.  

Het kwalitatief bureauonderzoek is gestart met 
het opstellen van een zoekstrategie. Er is in de 
elektronische databases (Pubmed, Embase en 
CINAHL Plus) gezocht naar wetenschappelijke 
artikelen rondom pesten in het kader van 
gezondheidszorg. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van de database Psychology & Behavioral Sciences 
Collection voor artikelen en informatie over 
psychologie en gedragswetenschap. De zoekactie is 
uitgevoerd in de maanden maart en april van 2021. 

ARTIKEL

Bejegening op 
  de werkvloer 

Auteur: Ilona Bol – Vierdejaars student BMH, Hogeschool Utrecht

Pesten in de verpleging is al jaren een probleem (Wilson, 2016). 
Pesten wordt door Rodwell & Demir (2012) gedefinieerd als een 
situatie die zich gedurende een bepaalde periode voordoet, waarbij 
individuen negatieve acties en gedragingen van anderen ervaren. 
Volgens Zapf (1999) is pesten herhaaldelijk negatief gedrag wat 
bestaat uit vernederingen of anderen uitsluiten op werk. Pesten 
heeft uiteindelijk een negatieve invloed op het welzijn en de 
gezondheid van personeel. Werknemers die gepest zijn, hebben 
een lagere werkvoldoening en meer angst en depressie. Zij verlaten 
eerder hun werkplek (Gillen et al., 2017). Wilson (2016) benoemt 
dat er zelfs gevolgen voor patiëntenzorg kunnen zijn, omdat gepeste 
werknemers zich incompetent en onbekwaam kunnen voelen in hun 
werk, waardoor het risico op fouten toeneemt.   
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Tabel 1: 

 

 

 

De artikelen die voortkwamen uit verschillende zoekacties, zijn 
gescreend door de titel en samenvatting te lezen. De meest 
relevante artikelen zijn volledig gelezen. De selectie leverde zes 
artikelen op die relevant zijn voor de vraagstellingen. Met behulp 
van de sneeuwbalmethode zijn in de aanbevelingen van deze 
artikelen andere artikelen gevonden die ook relevant zijn. 

Voor de interviews zijn alumni MH ambulancezorg (later 
benoemd als MH) gevraagd die bijna een jaar of langer 
werkten op een ambulancepost en nog goed wisten hoe zij 
werden bejegend in hun eerste werkzame jaar. Met behulp 
van bestaande contacten werden respondenten benaderd die 
aan bovenstaande kenmerken voldeden en informed consent 
hebben gegeven. De onderzoeker heeft vijf één-op-één 
interviews uitgevoerd en één interview met twee personen, 
omdat dit praktisch beter uitvoerbaar was. De interviews zijn 
getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van open, axiaal en 
selectief coderen. 

Resultaten 

Ervaringen  

In de literatuur is gezocht naar bejegening van collega’s 
tegenover Nurse Practitioners (NP’s) en pas afgestudeerde 
verpleegkundigen. Beide groepen hadden te maken met 
negatieve bejegening. NP’s kregen onder andere te maken met 
weerstand en onbegrip over hun rol (Goss Gilroy Inc, 2001; Van 
Soeren & Micevski, 2001; Cummings et al., 2003; DiCenso et al., 
2007; Stolee et al., 2006). Pas afgestudeerde verpleegkundigen 
kregen regelmatig te maken met pestgedrag op de werkvloer 
(Ditmer, 2010; Trepanier et al., 2016; Laschinger et al., 2012). 
Naarmate pas afgestudeerde verpleegkundigen meer ervaring 
opdeden, verminderden het negatieve gedrag (Lee et al., 2013).  

ARTIKEL

Inclusiecriteria
• Verbaal gedrag
• Meest recente informatie 
• Zorggerelateerde beroepen
• Tussen 19 en 64 jaar
• Engelse en Nederlandse artikelen 
• Artikelen vanaf 2005

Exclusiecriteria
• Fysiek geweld
• Discriminatie op het gebied van geslacht of nationaliteit
• Bejegening van patiënten tegenover werknemers
• Seksuele intimidatie 

Deze uitkomsten worden herkend in het praktijkonderzoek naar 
ervaringen van MH. Bij de geïnterviewden is niet zo zeer sprake van 
pestgedrag. Zij ervaren wel weerstand en negatieve bejegening van 
collega’s. De negatieve ervaringen kwamen voornamelijk uit contact 
met collega’s die sceptisch waren over de opleiding BMH. De kritiek 
had te maken met de gemiddelde leeftijd van MH en het gebrek aan 
ervaring. Geïnterviewde: “Je merkte er wel eens een wat sceptische 
houding, van nou: we zullen zien wat ze allemaal voor elkaar 
krijgen.” Een andere geïnterviewde zei: “Er waren inderdaad een 
paar collega’s die echt wel negatief tegenover de opleiding stonden 
en dat ook wel lieten merken, dus er werd echt gevraagd waarom je 
niet gewoon verpleegkunde bent gaan doen.” 

De geïnterviewden ervaarden ook veel positieve bejegening. Eén 
geïnterviewde zegt dat de post al bekend was met MH en dat 
daardoor de meeste weerstand al weg was. Zij voelde zich als een 
vis in het water en heeft een leuk traineeship gehad. Een andere 
geïnterviewde benoemt dat collega’s allemaal heel positief en open 
waren tegenover haar. Eén geïnterviewde vertelde: “Ze zorgen er 
echt voor dat je in jezelf blijft geloven en dat het je gaat lukken.”  

Vier geïnterviewden ervaarden dat collega’s positiever werden 
naarmate ze langer werkten op de post. Meerdere collega’s die 
in het begin negatief waren, hebben later hun excuses gemaakt. 
Geïnterviewde: “Er kwamen echt wel veel meer collega’s naar mij 
toe, die zei van: joh, ik kon er eigenlijk niks over zeggen, maar nu ik 
met je heb gewerkt, ja, kan ik eigenlijk niks anders zeggen dan dat ik 
heel erg positief ben.”  

Factoren van invloed 

Vanuit de literatuur kwamen de factoren ‘bekwaamheid’, 
‘leiderschap’, ‘organisatiecultuur’, ‘samenwerking’ en ‘helderheid 
over de rol’ naar voren als invloeden op negatieve bejegening.  

“Je merkte er wel eens een 
wat sceptische houding, 
van nou: we zullen zien 

wat ze allemaal voor 
elkaar krijgen.”
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Bekwaamheid 

Een waargenomen gebrek aan bekwaamheid, draagt bij aan het 
ontstaan en voortzetten van negatieve bejegening op de werkvloer 
(Hawkins et al., 2019).  

Leiderschap  

Het management wordt gezien als een machtig figuur met 
aanzienlijke invloed op de houding van personeel (Evans et al., 2008; 
Kelly & Ahern, 2009; Mooney, 2007). 

Organisatiecultuur 

Het kwantitatieve onderzoek van Yun & Kang (2018) toont aan dat 
een relatiegerichte organisatiecultuur pestgedrag op de werkvloer 
vermindert. In een relatiegerichte organisatiecultuur is communicatie 
gebaseerd op respect en vertrouwen tussen collega's. Arnetz et al. 
(2019) noemt dat het organisatieklimaat invloed heeft op pesten op 
de werkvloer. 

Samenwerking 

Sullivan-Bentz et al. (2010) benoemt een collegiale omgeving 
en samenwerking als factoren die bijdragen aan een succesvolle 
overgang naar een nieuwe functie. Ook Sangster et al. (2011) geeft 
aan dat de bereidheid om samen te werken invloed heeft op het 
implementatieproces. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Arnetz 
et al. (2019) dat er sprake is van minder pestgedrag, wanneer de 
interactie tussen collega’s goed is.  

Helderheid over de rol 

Sullivan-Bentz et al. (2010) concludeert dat net afgestudeerde 

NP’s een succesvolle overgang hebben naar hun rol wanneer 
interprofessionele relaties en ondersteuning aanwezig zijn, 
voordat zij hun nieuwe werkplek betreden. Een factor die dit 
bevordert is onder andere bekendheid over de rol van NP’s. 
Ook Sangster-Gormley et al. (2011) benoemt dat gebrek aan 
duidelijkheid over de rol van NP’s leidt tot verwarring en 
weerstand tegen de rol. 

Praktijkonderzoek  

Bijna alle geïnterviewden bevestigen dat bovengenoemde 
factoren invloed hebben op bejegening van collega’s. De enige 
uitzondering is dat één geïnterviewde niet heeft ervaren dat de 
organisatiecultuur een rol speelt bij de manier van bejegenen.  

Tijdens de interviews kwam naar voren dat de houding van MH 
zelf veel invloed heeft op de bejegening van collega’s, daarbij 
is meerdere malen geïmpliceerd om op scholen meer aandacht 
te schenken aan hoe een MH zichzelf profileert.  

Discussie 

Het onderzoek heeft een aantal tekortkomingen en een aantal 
sterke punten. Als eerste is gekeken naar ervaringen van 
nieuwe beroepsgroepen. De verwachting was dat er artikelen 
gevonden werden over de Physician Assistent (PA), omdat de 
PA in 2001 haar intrede maakte in Nederland (NAPA, 2012). 
PA’s waren echter al in 1970 werkzaam in de Verenigde Staten 
(Larson & Hart, 2007). De onderzoeker heeft gezocht naar 
de meest recente literatuur, waardoor mogelijk relevante 
informatie gemist werd. Er zijn daarom artikelen van pas 
afgestudeerde verpleegkundigen toegevoegd, omdat MH ook 
pas afgestudeerde professionals zijn.  

Een andere tekortkoming tijdens het literatuuronderzoek is 
het gebrek aan  literatuur over positieve bejegening. Mogelijk 
is er geen onderzoek gedaan naar positieve bejegening van 
een nieuwe beroepsgroep. Het literatuuronderzoek is nu erg 
negatief gekleurd, onduidelijk is of de bejegening in de praktijk 
overwegend negatief is. 

Het literatuuronderzoek bevat twee integrative reviews 
met een goede methodologische kwaliteit. Dit verhoogt de 
betrouwbaarheid van dit onderzoek.  

Voor het praktijkonderzoek zijn zeven geïnterviewden 
gesproken, waarna verzadiging was bereikt. Dit verhoogt de 
generaliseerbaarheid. Een kanttekening hierbij is dat er geen 
diverse spreiding over het land is en dus geen representatieve 
steekproef. Dit beperkt de externe validiteit. Hiervoor kan 
verder onderzoek gedaan worden in andere regio’s. 

Er is gebruik gemaakt van triangulatie en voor de interviews 
is een topiclist gebruikt gebaseerd op de uitkomsten 
van het literatuuronderzoek, waardoor de validiteit en 
betrouwbaarheid werd verhoogd. 
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Conclusie 

Aangenomen kan worden dat MH veel positieve ervaringen hebben 
gehad met bejegening van collega’s, maar in meer of mindere mate 
met weerstand en negatieve bejegening in aanraking zijn gekomen. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat weerstand en negatieve 
bejegening gedurende het traineeship verminderen. Aangetoond 
is dat bekwaamheid(ervaring?) en leiderschap invloed hebben op 
bejegening. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat organisatiecultuur, 

samenwerking en helderheid over de rol invloed hebben op 
de bejegening. Tot slot is er een aanwijzing dat de houding 
van MH zelf veel invloed heeft op de bejegening van collega’s. 
Aangeraden wordt om je als MH i.o. open, leergierig en 
kwetsbaar op te stellen wanneer je op stage of aan het werk 
gaat. 

Aanbevelingen 

De eerste aanbeveling is om huidige MH i.o. op basis van dit onderzoek en eventueel vervolgonderzoek meer inzicht te geven in de 
bejegening van collega’s op een ambulancepost, zodat zij een gedegen keuze kunnen maken voor hun differentiatie. 

De tweede aanbeveling is om lessen te geven over hoe een MH i.o. zichzelf profileert wanneer hij/zij stage gaat lopen, zodat MH i.o. 
wellicht invloed kunnen uitoefenen op negatieve bejegening of weerstand die aanwezig is. 

De laatste aanbeveling is om in de lessen aandacht te besteden aan welke factoren invloed hebben op bejegening en hoe MH i.o.  
daarmee om kunnen gaan. 

Scan de QR code 
voor de literatuurlijst

ARTIKEL
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Amamnese
Circulatoir: POB-, palpitaties-, OSAS wv CPAP, Nycturie 
5-10x per nacht. 

Digestivus: normale eetlust en intake. N-, V-. Wel sinds 
1-2 weken een continu zeurende pijn onder in de buik, 
blaasregio met uitstraling naar de flanken. 

AMPLE

Recente voorgeschiedenis: 
-  3 weken geleden opname met respiratoire 

insufficiëntie bij anemie door melaena 
-  3 dagen geleden op de SEH vanwege dyspnoe 
waarvoor 1 EC transfusie 

Sociaal: Woont samen met echtgenoot. Krijgt 2x daags 
thuiszorg voor ondersteuning ADL en medicatie. 
 
Primary Survey 

    
 

Casus Anesthesie 
Auteur: Arthur Oppenneer BSc, Medisch Hulpverlener Anesthesie 

Dhr. Steen (6-5-1942) wordt na routine labonderzoek ingestuurd door de MDL-arts vanwege nierfunctiestoornissen (GFR 
gedaald van 28 naar 10). Dhr. heeft de afgelopen dagen progressieve dyspnoeklachten met een licht productieve hoest. Het 
sputum is helder, er is geen hemoptoë en geen pijn bij de ademhaling. Dhr. heeft 2x een COVID-vaccinatie gehad. Er zijn geen 
zieken in de omgeving. Dhr. gebruikt sinds enkele weken 2 liter O2 thuis vanwege OSAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: X-thorax: Grote hoeveelheid pleuravocht rechts, 
Cardiomegalie. Tekenen van decompensatio cordis. 

 

Figuur 2: CT-abdomen: Post-renale nierfunctiestoornis bij mono-nier 
door acute obstructie door pyelumsteen met blow out. Blaas leeg.  

 Vrij

Spo2 87% met 2 liter O2, 64% bij kamerlucht. Gebruikt 
hulpademhalingsspieren. AH 26/min. Spreekt geen 
volzinnen. Zeer zacht VAG in alle longvelden, geen 

bijgeluiden. 

Atriumfibrilleren 102sl/min. RR 141/83. CRT 2-3 sec. 
Geen aanwijzingen voor oedemen. Normale cortonen 
met systolische souffle. Abdomen: adipeus, soepele 
buik zonder druk/loslaatpijn, spaarzame peristaltiek. 

EMV max, helder en adequaat. Gluc. 10.4

    Temp 37,3 

A

B

C

D
E

CASUS

 -

Apixaban 2,5mg 2dd1, Citalopram 40mg 1dd1, 
Colecalciferol 5600IE 1/week, Esomeprazol 20mg 

1dd1, Euthyrox 175mcg 1dd1, Movicolon 1dd1 
+2dd1 zn, Irbesartan 150mg 1dd1, 

Gliclazide 30mg 1dd2. Zuurstof thuis (2 liter) 

Atriumfibrilleren, pulmonale hypertensie bij 
diastolisch hartfalen, frontotemporale dementie, 
persoonlijkheidsstoornis, chronische anemie wv 

transfusie, interstitieel longbeeld, lap. 
sigmoïdresectie ivm stenoserende diverticulitis, AAA 

40mm. Recente opname bij tractus digestivusbloeding.  

Twee dagen niet gegeten.

A

M

P

L
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Vraag 1:
Welke differentiaaldiagnoses maak je?  

De patiënt wordt aangemeld voor het plaatsen van een dubbel J-catheter. De patiënt heeft een NRNB-beleid en een IC min beleid. 
Kort overbrugbare problemen op de OK mogen worden verholpen. 

Vraag 2: 
Welk beleid maak je ten aanzien van de anesthesie(techniek)? Denk hierbij ook aan het Apixaban gebruik van dhr.  

Vraag 3: 
Welk plan maak je, nu opereren onder narcose, sedatie of spinale anesthesie geen optie is?  

Antwoord vraag 1: 
Diagnose  
Decompensatio cordis met pleuravocht door renale obstructie 
vanwege een pyelumsteen.   

Antwoord vraag 2: 
Spinale anesthesie: is niet mogelijk ivm gestoorde stolling bij 
het gebruik van een DOAC. Dit kan met Cofact gecoupeerd 
worden, maar door de slechte nierfunctie is de klaring van 
de Apixaban vertraagd, dus kan dit niet volgens protocol 
uitgevoerd worden.  

Algehele anesthesie: Gezien het overvullingsbeeld en de 
pulmonaal zeer slechte toestand bij pre-existent interstitieel 
longbeeld is dit momenteel niet verantwoord. Er is een hoog 
risico dat deze patiënt respiratoir dusdanig instort, dat hij niet 
meer van de beademing af komt. Dhr. heeft een NRNB-beleid. 
Bij sedatie is dit risico kleiner, maar dhr. is dusdanig respiratoir 
ziek, dat ook dat in deze toestand een contra-indicatie is.  

Antwoord vraag 3: 
In overleg met de dienstdoende uroloog, internist, nefroloog 
en anesthesioloog is besloten om de patiënt naar OK te 
brengen om een dialyselijn te plaatsen in de lies voor spoed-
dialyse in de nacht. Hiermee wordt gepoogd om 2-2,5 liter 
vocht te onttrekken en de patiënt daarmee te ontwateren. 
De volgende dag is een dubbel J-catheter geplaatst onder PSA 
door een Sedatie Praktijk Specialist. Hierdoor kan de urine 
van de nier naar de blaas lopen, waardoor de decompensatie 
opgelost is.  

CASUS
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Mijn naam is Roni Brussé. Ik ben op dit moment 20 jaar oud en 
volg sinds 2018 de opleiding BMH aan de Hogeschool Rotterdam. 
Als jullie dit lezen heb ik net het derde jaar afgerond! Naast dat ik 
het druk heb met mijn studie en de bijbehorende tentamens, ben 
ik ook druk bezig met @bmhstudent, een Instagram account dat ik 
als student heb opgezet. Dit idee is ontstaan aan het einde van mijn 
tweede jaar, tijdens het solliciteren naar een stageplaats voor het 
derde jaar. Voordat wij vanuit school gingen solliciteren, mochten wij 
ook zelf ziekenhuizen benaderen. Ik ben mijzelf gaan verdiepen in 
de instellingen en heb enthousiast verschillende mailtjes gestuurd. 
Uiteindelijk heb ik ongeveer 15 ziekenhuizen benaderd en ben bij alle 
15 direct afgewezen.  

Op dat moment realiseerde ik mij dat er, na 10 jaar BMH, nog steeds 
onduidelijkheid is over wie wij zijn en wat wij doen. Dit is niet 
alleen zo onder professionals maar ook onder studenten welke nog 
zoekende zijn naar een vervolgstudie. Daardoor heb ik besloten mijn 

Column - Roni Brussé  
Student BMH

NTvBMH 2021

Op dat moment realiseerde ik mij dat er, na 10 jaar BMH, nog steeds 
onduidelijkheid is over wie wij zijn en wat wij doen. Dit is niet 
alleen zo onder professionals maar ook onder studenten welke nog 
zoekende zijn naar een vervolgstudie. Daardoor heb ik besloten mijn 

leven als ‘BMH-student’ te delen, maar ook middels een digitaal 
platform te laten zien wat de BMH nu is. Naast dat ik weetjes en 
onderdelen van de opleiding deel, zoals de handelingen welke wij 
leren op de Hogeschool Rotterdam tijdens de vaardigheidslessen, 
deel ik voornamelijk mijn ervaringen uit de praktijk. Het afgelopen 
schooljaar heb ik 10 maanden stage gelopen op de Spoedeisende 
Hulp van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Een mooie kans 
om via mijn Instagram-account mensen te laten zien wat een 
BMH’er nou eigenlijk op de werkvloer doet. Zo deel ik bijvoorbeeld 
de ziektebeelden welke ik gezien heb met daarbij de handelingen 
welke ik heb uitgevoerd. Ook deel ik de dagen dat ik ergens anders 
meeloop, op de oogpoli bijvoorbeeld. Ik krijg ook vaak vragen van 
eerste- en tweedejaars studenten die zich zorgen maken over een 
stageplek. Ik probeer dan het gesprek met ze aan te gaan en ze hierin 
te helpen. Het belangrijkste van alles als je als BMH’er solliciteert 
naar een stageplek: 

“Blijf jezelf! Laat zien wat je kunt, 
maar ook wat je wilt leren.”

Volg mijn avonturen via @BMHStudent op Instagram en deel vooral mijn bijdrages, zodat we samen de BMH meer bekendheid kunnen geven!

Scan de 
QR code voor mijnInstragram account.

COLUMN
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Hoe ben je op Lesbos terecht gekomen?
In 2015 is Stichting Bootvluchteling begonnen op zee. Het leek me toen 

al heel vet om daaraan mee te helpen. Dat is echt acute zorg, mensen 
uit het water vissen. Ik was toen nog in opleiding en de eis voor 

deelname was 2 jaar werkervaring. Ik ben de stichting blijven 
volgen en nu ik genoeg werkervaring had en Corona op zijn 

retour was heb ik me aangemeld. 

Wat was jouw rol op Lesbos?
Ik was daar met Stichting Bootvluchteling en die 
heeft een medische- en psychologische missie. Zij 
passen zich aan, aan wat er nodig is en toen ik er 
was waren we een soort huisartsenpost. Als de 
hulppost overdag dichtging om 17:00, gingen wij 
open tot 00:00. Een andere NGO had dienst in de 
nacht. Ik deed in onze kliniek de triage. Wat ik zelf 
op kon lossen met paracetamol of zelfmedicatie 
mocht ik zelf behandelen en anders verwees ik 
door naar onze artsen. Hiervoor waren twee 
onderzoekskamers beschikbaar. Ik zie op de 
ambulance bijvoorbeeld weinig huiduitslag. 
Wanneer iemand zich daarmee presenteerde 
kon ik laagdrempelig de arts vragen om 
even een blik te werpen bij de triage. Veel 
problemen hadden uiteraard te maken met 
stress en psychische klachten. We zagen 
bijvoorbeeld ook mensen die we dagelijks 
terug lieten komen, zodat we ze in leven 
konden houden tot ze een psychiater 
konden zien voor een uitgebreider 

behandeltraject. Ze kwamen dan dagelijks 
voor een kort gesprek en soms kalmerende 

medicatie. 

Kon je goed communiceren met de patiënten?
De meeste mensen kwamen uit Afghanistan en spraken 

Farsi. Ik kon met hen communiceren via tolken die in dienst 
zijn bij Stichting Bootvluchteling. Dit zijn mensen die zelf in 

het kamp wonen of hebben gewoond. De tolken kregen hier 
een beetje geld voor. De patiënten waren meestal heel dankbaar. 

Soms was er uiteraard ook agitatie vanwege het niet uitdelen van 
voldoende medicatie. Omdat we een spoedpost zijn mogen we 
maar een beperkt aantal medicijnen uitgeven. Voor een langer 
recept moeten ze de volgende dag naar de vaste post. Die rij was 
altijd erg lang, daarom kwamen mensen liever naar ons na 17:00. 

Kon je je BMH-skills inzetten?
De zorg die ik leverde was niet zo acuut als ik gewend ben van 
de ambulancedienst. Ik vond dat zeker in het begin lastig. Ik zag 

 Medisch        
Hulpverlener 
 op Lesbos  
     Herma Doornenbal 

Auteur en fotografi e: Ellen Schepens

Ik spreek af met Herma op het strand van Scheveningen. Het is 

een schril contrast met de stranden die zij afgelopen voorjaar 

zag. De stranden van Lesbos, waar duizenden vluchtelingen zich 

verzamelen in kamp Mavrovouni (Moria 2.0). In afwachting van 

een toekomst. 
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simpele nieuwe dingen waarmee ik weinig ervaring had en dat gaf 
me wel een onzeker gevoel. Ik voelde me soms meer de Kruitvat dan 
medisch hulpverlener. Ik leerde echter snel bij en na een paar dagen 
kon ik me beter vinden in mijn rol. De skills in het team varieerden 
van dienst tot dienst. De ene keer trof je een collega met passende 
expertise bij de hulpvraag en de andere keer miste je dat. Er waren 
gelukkig niet veel acute situaties waarin je veel kwaad kon doen. 
Bijvoorbeeld wanneer een jong iemand 2 dagen diarree heeft. Ik 
zie dat soort mensen op de ambulance pas als ze gedehydreerd zijn 
en dan zet ik een infuus. Dat was in deze gevallen nog niet nodig. Ik 
werkte op mijn kennis en gevoel en bij twijfel overlegde ik even met 
de arts. Ook bij de artsen varieerde de kennis dagelijks vanwege de 
verschillende achtergronden. 

Had Stichting Bootvluchteling veel overtuiging nodig om een BMH’er 
in te zetten?
Nee, mijn diploma gaf voldoende bewijs van mijn kunde. Het is 
in het Grieks vertaald en daarmee kon ik op pad. Ik merkte in het 
sollicitatieproces wel dat het lastig is om geen verpleegkundige 
te zijn. Er werd veel aandacht besteed aan het feit dat ik geen 
verpleegkundige ben. Het zou soms makkelijker zijn om een 
verpleegkundig diploma te hebben omdat dat overal geaccepteerd is. 
BMH is natuurlijk ook wat smaller, gericht op acute zorg. Er zijn meer 
BMH’ers die interesse hebben in een rol als deze en ook enkelen die al 
op pad zijn geweest. Samen kunnen we misschien nieuwe organisaties 
overtuigen om met ons te werken, zoals we dat ook in Nederland 
doen. 

Was het wat je ervan verwachtte?
Niet compleet. In de sollicitatie werd gevraagd naar ervaring met 
acute situaties zoals steekverwondingen. Die heb ik niet gezien. Dat is 
ook omdat er eerder 22.000 mensen woonden in het kamp. Maar na 
de brand van september 2020 is de populatie afgenomen tot 7.000. 
Daardoor is er minder ruzie. We trieerden sommige patiënten ‘rood’, 
maar dat ging meestal om psychische klachten zoals hyperventilatie. 
Ook hebben we wel wat mensen ingestuurd naar het plaatselijke 
ziekenhuis. Dan kwam de Griekse ambulance de patiënt halen.

Hoe gaat die ambulancedienst te werk?
Ik heb me verbaasd over hun werkwijze. Ze gingen lang niet altijd 
bij de patiënt achterin de auto zitten. Misschien had dat te maken 
met Covid of het feit dat het om vluchtelingen ging, dat heb ik niet 
kunnen vragen. Ik had bijvoorbeeld een patiënt die een cardiogene 
shock doormaakte. Wij gaven zuurstof en de eerste medicatie voor het 
hartinfarct. Zij kwamen aan en zeiden: “ah de saturatie is 100%, dat 
valt reuze mee”. 

Wat vond je het lastigst?
De uitzichtloosheid. Er zijn veel jonge mensen van begin 20. De leeftijd 
waarop je je toekomst gaat bepalen en je dromen gaat volgen. Dat 
kunnen zij niet, terwijl ze die dromen ook gewoon hebben. Als de 
patiënten een heftig verhaal hadden dan gaf ik ze meestal de ruimte 
om dat in een onderzoeksruimte bij de dokter te vertellen en niet in 
de open triagetent waar ik mijn werk deed. Ik hoorde van de artsen 
wel wat terug van die verhalen. Het ging vaak om verkrachting, zeker 
van Congolese vrouwen en mannen. Daar wordt verkrachting veel 
als wapen gebruikt. Dat waren erg heftige verhalen. Ik leerde vooral 
de vertalers en hun dromen goed kennen. Ik gun het hen zo dat deze 
dromen uitkomen. Ik zou willen dat ik daaraan bij kon dragen maar 

dat gaat gewoon niet. Het is een politiek probleem en daar ga ik 
‘gelukkig’ niet over. 

Heb je ook genoten van het eiland?
Ja, dat voelde heel gek. De mensen in het kamp kunnen geen kant op 
en ik zit te genieten op een strand. Maar je beseft je ook dat je niet 
meer kan doen dan je shifts. En om dat vol te houden is het goed 
om voor 17:00 de rust te pakken en te genieten op het strand met je 
collega’s. Daar hebben de mensen uiteindelijk ook wat aan. Gelukkig 
heb ik daar balans in kunnen vinden. Uiteindelijk had ik daarom een 
uitgerust gevoel bij thuiskomst. Ook de eerste week, in quarantaine 
vanwege Covid, heb ik genoten. Ik zag op tegen de 7 dagen waarbij ik 
1 uur per dag naar buiten mocht. Maar ik had een balkonnetje en heb 
me goed vermaakt.

Had je een cultuur shock bij terugkomst?
Ik had verwacht van wel maar dat was niet het geval. Ik had me 
ingesteld op 6 weken en ik had daarna ook weer zin om naar huis te 
gaan. Ik was verbaasd over het gemak waarmee ik het leven weer 
in rolde. Ik vroeg me af of ik zodanig verhard was op de ambulance 
dat het me niets meer deed. Maar het is goed dat ik er niet mee 
ben blijven zitten. Het zit ver achterin mijn hoofd, maar als ik erover 
nadenk komt er weer meer boven. Het was toch wel een hele gekke 
en heftige situatie. Ook nu blijf ik nog betrokken bij asielzoekers in 
Nederland. Bijvoorbeeld de kerk waar ik naartoe ga betrekt mensen 
uit een asielzoekerscentrum uit de buurt bij de diensten. En 1x per 
maand halen we de mensen op en houden een internationale dienst. 

Wat heb je geleerd in Lesbos wat je hier in Nederland nog toepast?
Onder andere het afnemen van een anamnese in het Engels. Ik kon 
dat al aardig maar ben hier duidelijk vaardiger in geworden. Ook heb 
ik veel ervaring opgedaan met dissociaties. Mensen raken helemaal 
in de ban van hun angst en het helpt om hun zintuigen te prikkelen. 
Daarvoor werd vaak Japanse olie gebruikt. Geuren kunnen goed 
helpen om iemand weer terug op aarde te brengen. Laatst had ik op 
de ambulance een patiënt met een conversiestoornis en had ik graag 
zo’n geur in de buurt gehad. Helaas had de gevonden knoflook niet 
hetzelfde effect. 

Wil je nog een keer op pad?
Ja, hoewel ik  dan wel wat anders zou gaan doen. Dit sloot medisch 
niet helemaal aan bij wat ik gewend ben en leuk vind. Ik heb echt 
nog geen idee wat ik zou willen doen. Het was leuk om daar collega’s 
te ontmoeten die veel van de wereld hadden gezien, dat vond ik 
inspirerend. 

Wat zou je willen aanraden aan de lezers die ook geïnteresseerd zijn 
in hulp in het buitenland?
Gewoon gaan! Je kan meer van de wereld zien en het is gewoon 
heel nuttig. Je moet niet de illusie hebben dat je de wereld gaat 
verbeteren. Ik vroeg me ook wel eens af ‘wat doe ik hier nu eigenlijk, 
draag ik nu zoveel bij’? Maar de vluchtelingen die ik gesproken 
heb, heb ik een glimlach kunnen geven. Ze waren blij dat ik even 
met ze heb kunnen praten en hun pijn heb kunnen stillen. Je moet 
je instellen op de kleine dingen. Daar haal je je energie uit. Niet 
omdat je de wereld kan veranderen. Je kan er zijn voor de mensen 
die je voor je hebt. Op individueel niveau breng je een klein beetje 
verbetering. 
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Lachgasmisbruik is in de afgelopen jaren veel in de media geweest. We lazen berichten over waarschuwingen voor bevriezingsletsel veroorzaakt 
door koude lachgastanks, overlast en verkeersongelukken waarbij lachgas een rol heeft gespeeld. Uit de meest recente cijfers blijkt dat één op 
de dertien mensen van 18 jaar en ouder ooit lachgas heeft gebruikt. Van de middelbare scholieren tussen 12 tot 16 jaar is dat één op de tien. 
Het middel is populair, makkelijk verkrijgbaar en het gebruik is de laatste jaren toegenomen1. Het ministerie van VWS wil een landelijk verbod op 
recreatief gebruik van lachgas, maar vooralsnog is dit verbod niet van kracht2. Er is steeds meer bekend over de ernstige gevolgen van recreatief 
lachgasgebruik. Bijvoorbeeld neurologische klachten zoals neuropathie en zelfs dwarslaesies. Begin dit jaar waarschuwde een groep artsen zelfs 
voor trombo-embolische gevolgen bij jonge patiënten. Er zijn casussen beschreven zoals: een 26-jarige patiënt met blanco voorgeschiedenis 
die zich plots presenteert met perifere embolische vaatafsluitingen in beide benen met amputatie van het rechter onderbeen tot gevolg, een 
acuut myocard infarct bij een 27-jarige met als gevolg een linkerventrikel-ejectiefractie van 53% en een ruiterembolie met hemodynamische 
instabiliteit bij een man van 27, waarna hij bijna een maand lang moest worden opgenomen op de IC met ECMO en beademing3. Hoe kan dit? En 
als dit bij recreatief gebruik gebeurt, is het gebruik van lachgas als sedatiemiddel dan wel veilig? Om deze vragen te beantwoorden gaan we in dit 
artikel in op de werking van lachgas in het lichaam en op de voorwaarden van veilig lachgas gebruik in de zorg.  

ARTIKEL

Lachen is gezond?

Auteur: Joshje de Goeij BSc, Medisch Hulpverlener SEH 

     De schadelijke gevolgen van lachgas 
als drug vs. de veilige toepassing 
                      binnen de geneeskunde

Wat, hoe en waarom? 
Lachgas (N2O/di-stikstof-monoxide) is een 
kleurloos, geurloos en smaakloos gas en 
het is zwaarder dan lucht. Het wordt van 
origine gebruikt als anestheticum in de (tand)
geneeskunde. Daarnaast wordt het ook 
gebruikt als drijfgas in de voedingsindustrie 
voor bijvoorbeeld slagroom4. Door recreatieve 
gebruikers wordt lachgas geïnhaleerd vanuit 
een ballon die gevuld is met lachgas. Het 

lachgas wat hierbij wordt gebruikt komt vaak uit 
een slagroomspuit of een tank, en is over het 
algemeen bedoeld als drijfgas1. In de drugs- en 
uitgaansscene wordt het met name gebruikt 
om een dromerige roes te ervaren. Sommige 
gebruikers krijgen een lachbui of een gevoel 
van euforie. Geluiden lijken te vertragen en 
te vervormen, mogelijk kan de gebruiker zelfs 
hallucinaties ervaren. Deze effecten houden 
maar kort aan, wat kan leiden tot veelvuldig 
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gebruik om de effecten te blijven ervaren5. Daarbij is lachgas bijna 
net zo makkelijk te verkrijgen als alcohol. Een simpele google-
search levert al verschillende online aanbieders op. Ook bestaan 
in iedere stad speciale koeriersdiensten die alle benodigdheden en 
tanks van 2 tot 10 kilo aan de deur bezorgen. Op grotere feesten en 
festivals koopt men gemakkelijk lachgas per ballon, hoewel steeds 
meer grote steden en gemeenten dit inmiddels verbieden1, 6. 

Werking en effecten 
Lachgas werkt op meerdere neuroreceptoren van het 
centrale zenuwstelsel. Net als Ketamine zorgt lachgas voor 
inhibitie van de N-methyl-D-aspartaat (NMDA) receptor7. 
De NMDA receptor is een belangrijke glutamaatreceptor in 
de hersenen8. Glutamaat stimuleert de activiteit van 
zenuwcellen. Door lachgas wordt die werking tijdelijk geremd4. 
Het analgetische effect van lachgas ontstaat doordat er bij 
inhalatie lichaamseigen opioïden vrijkomen, zoals endorfine. 
Daarnaast wordt net als bij benzodiazepinen de remmende 
werking van GABA op de GABA-A receptor versterkt, wat 
zorgt voor een anxiolytisch effect9. Het teugvolume verkleint 
en de ademhalingsfrequentie stijgt, met minimaal effect op 
de minuutventilatie. Daarbij is bekend dat lachgas zorgt voor 
myocarddepressie, waarbij de functie van het myocard afneemt 
en daarmee de cardiac output. Dit wordt grotendeels opgeheven 
door het sympathicomimetisch effect van lachgas. Dit effect zorgt 
daarnaast voor ondersteuning van de bloeddruk, de systemische 
vaatweerstand en de cardiac output. Ook stimuleert het de 
intracraniële perfusie, waardoor de intracraniële druk stijgt8. Net als 
andere anesthetica heeft ook lachgas bijwerkingen. Het zorgt onder 
andere voor misselijkheid en braken, zweten, duizeligheid, euforie 
of dysforie, onrust, tinnitus en druk op de oren10. 

Intoxicatie 
Naast de dissociatieve, analgetische en anxiolytische effecten, 
zorgt lachgas in het bloed voor een oxidatieproces. Het kobalt-ion 
in een actief vitamine B12 molecuul wordt hierbij geoxideerd. 
Vitamine B12 verliest zijn co-enzym permanent waardoor het niet 
meer werkzaam is11. Actief vitamine B12 is nodig als co-factor voor 
een enzym wat homocysteïne omzet in andere verbindingen, 
welke op hun plaats weer nodig zijn bij vorming van RNA en DNA. 
Wanneer het geoxideerde enzym snel wordt vervangen door 
een werkzaam enzym heeft dit geen gevolgen3, 8, 12. 

Hoeveel is dan te veel? De literatuur vermeldt alleen dat het 
inhaleren van 5 tot 10 ballonnen per keer, maximaal eens per 
maand geen schadelijke neurologische en hematologische effecten 
zou hebben. De gezondheidsrisico’s nemen toe bij gebruik van 
meer dan 10 lachgaspatronen en meer dan eens in de maand 13 .
Heel nauwkeurig is dit niet. Maar het is duidelijk dat bij 
langdurige blootstelling aan lachgas, het oxidatieproces van het 
vitamine B12 molecuul kan leiden tot een verstoorde aanmaak 
van rode bloedcellen, demyelinisatie en axonale degeneratie 
van zenuwcellen. Met macrocytaire anemie en neurologische 
klachten als gevolg8, 12. Dit effect kan ook gezien worden bij 
patiënten met een  vitamine B12 deficiëntie, zoals bij vegetariërs 
en veganisten, een pernicieuze anemie en erfelijke aandoeningen 
waarbij de opname van vitamine B12 en fosfaat gestoord zijn 
zoals: methionine synthetase deficiëntie, methylmalonacidemie of 
homocysteïnurie8 ,10. Volgens artsen van het OLVG in Amsterdam 
heeft lachgas ook een effect op de stolling. Dit gaat via 
verschillende complexe routes en hierbij zijn meerdere factoren 
bepalend. Zo zou het tekort van actief B12 zorgen voor een 
verstoring van methyleringsprocessen in de cellen, wat leidt tot 
verminderde groei en herstel van endotheelcellen en woekering 
van gladde spiercellen in de vaten. Ook zorgt het B12-tekort 

voor verhoging van de concentraties homocysteïne. Dit wordt 
in verband gebracht met endotheel dysfunctie wat de kans op 
artherosclerose verhoogt. Daarnaast is het waarschijnlijk dat 
hyperhomocysteïnemie een pro-trombotisch effect heeft. Zo heeft 
het een directe invloed op de aggregatie van bloedplaatjes en 
heeft het via activatie van verschillende stollingsfactoren invloed 
op de stollingscascade3. 

Veilige sedatie? 
Bij anesthesie of procedurele sedatie en/of analgesie (PSA), 
biedt lachgas een goede toevoeging omdat het ook een 
licht anxiolytische en analgetische werking heeft. In vergelijking 
met andere anesthetica heeft het minimale effecten op de 
respiratie en hemodynamica van het lichaam8

Vooral bij kinderen biedt dit uitkomst bij pijnlijke interventies. 
Volgens de richtlijn voor het gebruik van ‘lachgas voor PSA op de 
SEH’ van de NVSHA is sedatie door middel van lachgas comfortabel 
en veilig voor de patiënt10. 

Wat maakt het dan zo veilig? Eén van de kenmerken van lachgas is 
dat het een snel- en kortwerkend medicijn is. Na inhalatie ontstaat 
binnen 3-4 minuten effect en binnen 4 minuten na stopzetten 
van de toediening verdwijnt de werking. Lachgasconcentraties 
boven 79% leiden tot een afname van de FiO2 tot onder 21% 
en dus tot hypoxie. Voor PSA op de spoedeisende hulp wordt 
meestal gebruik gemaakt van lachgas gemengd met zuurstof in 
een vaste verhouding van 50:50 (Entonox ®). Titreren van de dosis 
is hierbij niet mogelijk. Entonox® wordt vaak toegediend met 
behulp van een ‘on-demand’-klep. In geval van een ademdepressie 
zorgt deze klep ervoor dat de patiënt minder lachgas inademt 
en dus weer wakker wordt. Een andere wijze van toediening die 
binnen de anesthesie kan worden gebruikt is door middel van 
een continue flow van een stuurbare concentratie van lachgas 
en zuurstof. Hiermee kan de toegediende concentratie getitreerd 
worden tussen  0% en 70%, waardoor een langzame opbouw 
van de sedatie mogelijk is. Te hoge concentraties met kans 
op hypoxie kunnen bij beide toedieningsvormen niet worden 
behaald. Daarnaast hebben concentraties tot 50% geen of slechts 
minimaal effect op de ademhalingsdrive, tenzij lachgas wordt 
gecombineerd met andere sedativa of sederende analgetica14.
Na stopzetting van de inhalatie van hoge concentraties van lachgas 
wordt voor 3-5 minuten 100% zuurstof toegediend, ook wel 
‘washout’ genoemd. Hiermee wordt voorkomen dat redistributie-
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hypoxie optreedt wanneer lachgas het lichaam weer verlaat via de 
longen. Er is aangetoond dat redistributie-hypoxie niet optreedt, 
wanneer gebruik wordt gemaakt van lachgas in een concentratie 
van 50/50. Daarom is de washout na gebruik van Entonox geen 
vereiste10, 14. 

Randvoorwaarden en contra-indicaties:  
Goede afzuiging of een destructie-unit zijn verplicht om de 
procedure veilig te maken voor professionals14. Wanneer lachgas 
zich in het lichaam bevindt wisselt het uit met stikstof (N2) 
in lucht houdende ruimtes zoals de darmen. Omdat lachgas meer 
volume heeft dan stikstof, zullen deze ruimtes uitzetten. Daarom 
is een verdenking op een pneumothorax, pneumopericardium, 
ileus of schedelbasisfractuur een harde contra-indicatie voor 
lachgassedatie. Ook bij patiënten met ernstige COPD en hartfalen is 
lachgas gecontra-indiceerd. Verder zijn een bekende vitamine B12-
deficiëntie en aangeboren stofwisselingsaandoeningen die invloed 
hebben op de B12 en/of foliumzuur opname ook contra-indicaties 
voor deze procedure10, 14. 

Andere redenen om lachgassedatie te vermijden:  
• communicatie niet goed mogelijk  
• niet te corrigeren angst  
• leeftijd onder de 1 jaar  
• zwangerschap of mogelijk zwanger  
• complicatie bij eerdere sedatie met lachgas  
• verlaagd bewustzijn op basis van intoxicatie  
• otitis media acuta of sinusitis  
• ASA IV of instabiele patiënt10, 14 

Wat opvalt is dat de richtlijnen over lachgasgebruik 
in het ziekenhuis geen verwijzingen bevatten naar 
achtergrondinformatie over stollingscomplicaties van 
lachgas gebruik. De vraag is of er nog onvoldoende 
onderzoek is gedaan naar het risico op stollingscomplicaties 
bij medisch gebruik of dat dit onvoldoende is meegenomen 
in de richtlijnen. 

ARTIKEL
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AMPLE

Primary Survey 

Lichamelijk onderzoek
Hyperventilerend, soms wel corrigeerbaar. Spreekt geen 
volzinnen. Niet pijnlijk. Pijn opwekbaar bij palpatie sternum, 
ribben niet pijnlijk COR S1S2, abdomen soepel. Slanke kuiten, 
soepel. Perifeer lauw-warm 

CASUS

Casus Spoedeisende Hulp
Auteur: Nadine Beurskens BSc, Medisch Hulpverlener SEH 

Mvr. Jansen, 71 jaar, heeft sinds vorige week last van haar ribben midden/rechts op de thorax, uitstralend naar de rechter arm. 
De klachten begonnen na een CT-scan. Het ging initieel beter, maar haar klachten zijn nu progressief.  De pijn lijkt op het gevoel 
van een blauwe plek en is continue aanwezig. Het voelt niet als een band rond haar borst. Mw. voelt de pijn voornamelijk 
retrosternaal, het straalt niet uit. De pijn is niet houdingsafhankelijk.  

Dyspnoe -, hoesten -, verkoudheid -, reuk- en smaakverlies -, pijn bij diep inademen +  
Geen slik- of passageklachten, geen regurgitatie, intake is iets verminderd. Geen buikklachten. 
Mictie: normaal. Defaecatie: dagelijks, normale kleur en consistentie. Iets moeizaam vanwege fentanylgebruik.  
Immobilisatie -, Kuitklachten -, recente OK - , vliegreis -  Gewicht 46,5 kg zonder gewichtsverlies.  

 Vrij

SpO2 100%, AH 30/min, VAG bdz, geen bijgeluiden.

Pols 95 bpm, RR: 165/91 mmHg li=re

A, gluc 5.3, FAST-

    Temp 36.5

A
B
C
D
E

Vraag 1: 
Wat is je DD?

Vraag 2: 
Welke aanvullende onderzoeken wil je doen?

ECG (zie pagina 28)
SR 98bpm, normale geleidingstijden, intermediaire hartas, 
LBTB, conform oud ecg

PES-Index
De PESI (pulmonary embolism severity index) kan gebruikt 
worden om de mortaliteit en morbiditeit van een longembolie in 
te schatten. 

Geen

Fentanyl pleister 12 ug/uur
Calciumcarbonaat bruistablet, 1.25 g (500 mcg) 
po 1dd Denosumab injectie 60 mg / 6 maanden

Macrogol 1dd 1x

Osteoporose met inzakkingsfracturen th 10-12, 
appendectomie

3 uur geleden

A

M

P

L
Wil jij ook zo vrolijk jouw
werkdag beginnen?

www.werkenbijderavu.nl

In maart 2022 start een nieuw
BMH-traineeship. Ben jij erbij?
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Vraag 3: 
Bepaal de PESI score met onderstaande tabel

Parameter PESI

Leeftijd Leeftijd in jaren

Mannelijk geslacht + 10

Actieve maligniteit + 30

Chronisch hartfalen +10

Chronische longaandoening +20

Hartfrequentie > 110/min +30

Systolische RR < 100 mmHg +20

Ademhalingsfrequentie 
> 30/min

+ 20

Temperatuur <36 graden +60

Saturatie < 90% +20

Klasse Punten totaal
30 dagen 

mortaliteitsrisico

I < 65 Zeer laag (0-1,6%)

II 66-85 Laag (1,7-3,5%)

III 86-105
Gemiddeld (3,2-

7,1%)

IV 106-125 Hoog (4,0-11,4%)

V >125 
Zeer hoog (10-

24,5%)

Antwoord vraag 1: Longembolie, Myocardinfarct, Myalgene pijn, Ribfractuur, 
Atypische pneumonie, Pancreatits, Gastro-oesofageale reflux 
Antwoord vraag 2: Lab: volledig bloedbeeld, kalium, natrium, ureum, kreatinine, 
crp, d-dimeer, troponine, nt pro bnpECG, x-thorax en CT-longembolie indien 
verhoogd d-dimeer.
Het lab van mevrouw laat een verhoogd D-dimeer zien. Verder zijn de 
ontstekingswaarden en troponine laag. Op de X-thorax wordt een sternum 
fractuur gezien bij een bekende osteoporotische inzakking van de wervelkolom. 
Antwoord vraag 3:PESI = 71 punten, mw. scoort alleen punten voor de leeftijd en 
komt uit in de lage risicoklasse II (1.7-3.5% 30-dagen mortaliteit)

Figuur 1: PESI Scoringstabel, bron: Intranet Rijnstate  

Literatuurlijst
•Klijn, A., Knarren, L., Nguyen, H., Olgers, T.J. & Veldhuyzen, 
C.J.H. (2021, 24 april). Acute pijn op de borst. Geraadpleegd 
op 3 augustus 2021, van https://www.hetacuteboekje.nl/
hoofdstuk/acute_pijn_op_de_borst/acute_pijn_op_de_borst.
html
• Van der Spek, E. & Vlot, A. (datum onbekend).  Longembolie 
(medisch) (Rijnstate) (Versie 9). Geraadpleegd op 3 augustus 
2021, van https://iprova.szal.med/iDocument/Viewers/
Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=0c0ce073-
5362-4c19-9717-96f399646257&NavigationHistoryID=2585171
4&PortalID=242&Query=pesi

CASUS

Conclusie  
ECG: SR 98bpm, normale geleidingstijden, intermediaire hartas, 
LBTB, conform oud ecg

CT-longembolie: solitaire longembolie in het anterieure segment van de 
linkerbovenkwab Het lab van mevrouw laat een verhoogd D-dimeer zien. 
Verder zijn de ontstekingswaarden en troponine laag.  Op de X-thorax wordt 
een sternum fractuur gezien bij een bekende osteoporotische inzakking van 
de wervelkolom.  

Beleid 
Pcm 4d 1000mg, oxycontin 5mg 2dd, fentanyl door, dagelijks movicolon. Geen opname indicatie. Rivaroxaban 2dd 15mg (21 dagen), 
daarna 1dd 20 mg.  Controle poli. Bij hematoom sternum retour SEH. Bij persisterende pijn contact HA. 

Figuur 2: ECG  
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Kwetsbare ouderen in           
   de prehospitale zorg 

Auteur: Roy Swinkels BSc, Medisch HulpverlenerAmbulancezorg. In samenwerking met de Regionale 
Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)-Ambulancezorg. 

Op welke wijze kan de hulpverlening 
           aan kwetsbare ouderen worden geoptimaliseerd? 

ARTIKEL
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Inleiding  
Eén van de factoren die bijdraagt aan de toenemende druk 
op de ambulancezorg is de steeds groter wordende groep 
kwetsbare ouderen, die gepaard gaat met een toename van 
complexe zorgvragen (Ambulancezorg Nederland, 2018). Er 
bestaan vele definities van kwetsbaarheid en in huidig onderzoek 
wordt de definitie van Verlee et al. (2017) gehanteerd: een 
proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of 
sociale tekorten in het functioneren dat de kans op negatieve 
gezondheidsuitkomsten vergroot. Bij kwetsbare ouderen is vaak 

sprake van complexe problematiek. Hieronder wordt verstaan: 
een cluster van problemen die vaak met elkaar interacteren: 
cognitieve beperkingen, handicaps, psychosociale problematiek, 
multimorbiditeit, polyfarmacie en maatschappelijk isolement 
(Verlee et al., 2017). Hulpverleners in de acute zorg geven aan 
dat identificatie van kwetsbare ouderen een groot probleem is 
(Brouwers et al., 2017). Er bestaat volgens hen geen consensus over 
de beste manier waarop kwetsbare ouderen geïdentificeerd kunnen 
worden.  
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Volgens het trendscenario van het Rijkinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, z.d.) neemt 
het aantal 65-plussers de komende 25 jaar toe van 
3,1 naar 4,8 miljoen. Dat is een stijging van bijna 
55%. Het aantal 90-plussers verdrievoudigt zelfs, 
van 117.000 in 2015 tot bijna 340.000 in 2040. 
Daarnaast wordt de vergrijzing versterkt doordat 
de gemiddelde levensverwachting stijgt. Op basis 
van het trendscenario zal de druk op de acute zorg, 
waaronder de ambulancezorg, de komende jaren  
toenemen.  

In het actieplan ambulancezorg staat geschreven 
dat de toenemende druk op de ambulancezorg en 
het zichtbare effect op de Regionale Ambulance 
Voorzieningen (RAV’s) vragen om actie. De 
ambulancesector neemt daarom dan ook het 
initiatief (Ambulancezorg Nederland, 2018).  

Dit praktijkonderzoek richt zich op de ervaren 
knelpunten van ambulancezorgprofessionals bij 
de behandeling van kwetsbare ouderen en waar 
zij kansen zien om kwalitatief hoogwaardige en 
doelmatige ambulancezorg uit te voeren. Het 
literatuuronderzoek richt zich op wat volgens de 
wetenschappelijke literatuur de beste manier 
is waarop de ambulancezorgprofessional 
kwetsbaarheid bij ouderen kan identificeren.  

Doelstelling 
Met het huidige onderzoek wordt getracht de 
hulpverlening te optimaliseren die door de 
ambulancezorgprofessional, werkzaam bij de 
RAVU en UMCG-Ambulancezorg, wordt geboden 
aan geïdentificeerde kwetsbare ouderen, alsook 
het verminderen van de toenemende druk op de 
ambulancezorg. 

Hoofdvraag 
Op welke wijze kan de hulpverlening die door 
ambulancezorgprofessionals, werkzaam bij de RAVU 
en UMCG-Ambulancezorg, wordt geboden aan 
geïdentificeerde kwetsbare ouderen tijdens een 
acuut mobiel zorgconsult worden geoptimaliseerd? 

Deelvragen 
Welke knelpunten ervaren 
ambulancezorgprofessionals, werkzaam bij de RAVU 
en UMCG-Ambulancezorg, tijdens het uitvoeren van 
een acuut mobiel zorgconsult bij kwetsbare ouderen?  

Waar zien ambulancezorgprofessionals, werkzaam 
bij de RAVU en UMCG-Ambulancezorg, kansen 
om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige 
ambulancezorg uit te voeren tijdens een acuut 
mobiel zorgconsult bij kwetsbare ouderen?  

Op welke wijze is er, volgens de 
ambulancezorgprofessional, werkzaam bij de 
RAVU en UMCG-Ambulancezorg, aandacht voor 
het uitvoeren van een acuut mobiel zorgconsult bij 
kwetsbare ouderen en levert het LPA 8.1 hier een 
bijdrage aan?  

Wat is volgens de wetenschappelijke 
literatuur, de beste methode waarop een 
ambulancezorgprofessional kwetsbaarheid bij 
ouderen kan identificeren? 

“Volgens het 
trendscenario van 

het Rijkinstituut voor 
Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM, z.d.) 
neemt het aantal 

65-plussers de 
komende 25 jaar 
toe van 3,1 naar 

4,8 miljoen.”
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Methode  
Voor het kwalitatieve praktijkonderzoek zijn acht semigestructureerde 
interviews uitgevoerd met ambulancezorgprofessionals werkzaam bij de 
RAVU en UMCG-Ambulancezorg. De interviews zijn getranscribeerd en 
gecodeerd. Voor het literatuuronderzoek zijn de databanken PubMed, 
Cochrane en Embase geraadpleegd. Vier artikelen zijn geïncludeerd op 
basis van vooraf opgestelde in- en exclusiecriteria. 

Design & selectie 
Een kwalitatief praktijkonderzoek is uitgevoerd omdat 
probleemstellingen over ervaringen van personen in bepaalde 
situaties zich hier uitstekend voor lenen (Verhoeven, 2014). Er zijn 
semigestructureerde interviews afgenomen omdat hiermee de meeste 
en het snelste resultaten worden verkregen (Maso, in De Jong et al., 
2016). Huidig onderzoek richt zich op het ‘acuut’ mobiel zorgconsult, 
daarom zijn er alleen ambulancezorgprofessionals geïnterviewd 
die Advanced Life Support (ALS)-zorg leveren. Dit zijn AVK, VSAZ en 
BMH-Ambulancezorg. Er is getracht een zo gevarieerd mogelijke 
selecte steekproef te trekken, zodat een goede afspiegeling van het 
werkveld wordt gerepresenteerd en de gegevens niet afkomstig zijn 
van één mening. Deze steekproef vond plaats bij de RAVU en UMCG-
Ambulancezorg.  

Tabel 1 
In- en exclusiecriteria onderzoekspopulatie 

 
 

 

 

 

Dataverzameling 
Huidig onderzoek richt zich op een beperkte populatie waarbij de 
beleving van de respondenten vooropstaat, daarom is gekozen voor 
dataverzameling middels semigestructureerde interviews (Verhoef, 
2019). In de periode 7-12-2020 t/m 18-12-2020 hebben twee vierdejaars 
BMH studenten acht semigestructureerde interviews afgenomen 
bij ambulancezorgprofessionals, waarna datasaturatie optrad. De 
interviews zijn fysiek, telefonisch, alsook online afgenomen middels 
Microsoft Teams en zijn opgenomen met de mobiele telefoon.  
De topiclijst is zo opgesteld dat d.m.v. de resultaten uit de interviews, 
antwoord kon worden gegeven op de gestelde hoofd- en deelvragen van 
huidig onderzoek.  

Data-analyse 
De audio-bestanden van de interviews zijn letterlijk getranscribeerd. De 
analyse van de data had een inductief karakter omdat er in de data is 
gezocht naar een bepaalde structuur en geen van te voren opgestelde 
theorie is getoetst (Verhoeven, 2014). De transcripties zijn geanalyseerd 
door deze achtereenvolgens open, axiaal en selectief te coderen.  

Zoekstrategie literatuuronderzoek  
In de periode van 03-12-2020 t/m 09-12-2020 is wetenschappelijke 
literatuur gezocht in de databanken PubMed, Cochrane Libary en 
Embase. Voorafgaand is de vraagstelling van het literatuuronderzoek in 
PICO-vorm opgesteld.   

ARTIKEL

P  Door de ambulancezorgprofessional te identificeren ouderen 
(>65 jaar), op kwetsbaarheid. 

I Volgens Evidence Based Practice de beste methode om 
kwetsbaarheid bij ouderen te identificeren.  
C - 
O Identificatie van kwetsbaarheid bij ouderen.  

Er is gezocht door middel van vrije, MeSH, Title/Abstract en 
Emtree termen. Deze zoektermen zijn gecombineerd d.m.v. 
Booleaanse operatoren (AND/OR). Een korte zoekactie leverde 
geen literatuur op over kwetsbare ouderen in de prehospitale 
setting. Om deze reden is ook gezocht naar methoden om 
kwetsbaarheid bij ouderen te identificeren in de thuis- en SEH-
setting omdat de ambulancezorgprofessional in deze domeinen 
kwetsbare ouderen tegenkomt.  

Na de initiële zoekactie zijn de artikelen op basis van de titels 
gescreend en geselecteerd op relevantie. Vervolgens werden 
de samenvattingen gelezen en beoordeeld op relevantie. De 
resterende artikelen werden volledig gelezen, waarna werd 
beoordeeld of deze voldeden aan de in- en exclusiecriteria.  

De geïncludeerde artikelen zijn Systematic Reviews (SR). De 
methodologische kwaliteit van de geselecteerde artikelen is 
beoordeeld a.d.h.v. de PRISMA-DTA checklist van Mclnnes et al. 
(2018). 

Resultaten 
Literatuuronderzoek 

De literatuurstudie leverde 189 hits op waarvan 4 artikelen (SR) 
zijn geïncludeerd. De bewijskracht is beoordeeld volgens Van 
Everdingen (1999).  

De vier artikelen beschrijven gezamenlijk 21 screeningtools. 
Elliot et al. (2017), Galvin et al. (2017) en Jørgensen & Brabrand 
(2017) onderzochten allen de ISAR. Galvin et al. (2017) 
onderzochten de voorspellende waarde van de ISAR bij het 
identificeren van ouderen ≥ 65 jaar op de SEH. Zij vonden dat 
de ISAR een bescheiden voorspellende nauwkeurigheid heeft, 
met hoog gepoolde schattingen van sensitiviteit (≥0.80 voor 
alle uitkomsten: functionele achteruitgang, SEH-heropname, 
hospitalisatie en mortaliteit) op alle tijdstippen (30 dagen, 3 en 
6 maanden) en een matige tot lage specificiteit wat betreft alle 
uitkomsten en tijdmetingen (Tabel 6). Een ISAR-score van <2 
duidt op een lagere kans op SEH-heropname en spoedopname 
binnen 6 maanden na SEH-bezoek, wat suggereert dat de ISAR 
beschouwd kan worden als een nuttige screeningtool op de 
SEH. Jørgensen & Brabrand (2017) vonden dat de ISAR met een 
afkapwaarde van 2 punten een sensitiviteit heeft van 0.94. Door 
het zestal ja/nee vragen is de ISAR volgens hen gemakkelijk 
uit te voeren en te scoren, wat bijdraagt aan de bruikbaarheid 
op de SEH. Dit wordt ondersteunt door Elliot et al. (2017) die 
vonden dat de ISAR gemiddeld 1 min en 43 sec duurde om uit te 
voeren. Echter, was het voltooiingspercentage 52%. In Bijlage 18 
is de ISAR weergegeven.  

Daarnaast beschreven de vier artikelen gezamenlijk nog 
twintig andere screeningtools waarbij elk artikel andere 
screeningtools en andere uitkomsten zoals sensitiviteit en 
specificiteit, tijdsduur of moeilijkheid van gebruik onderzocht. 
De vijf beste screeningtools die Clegg, Rogers & Young (2014) 
onderzochten (‘langzame loopsnelheid’ (m/s) (<0.7, <0.8, <0.9), 
PRISMA 7 en de Timed-up-and-go-test) hebben een hoge 
sensitiviteit, maar een beperkte specificiteit om kwetsbaarheid 
te identificeren (respectievelijk 0.93/0.77, 0.99/0.64, 1.00/0.56, 
0.83/0.83, 0.93/0.62). Zij stellen dat door de lage specifiteit 
geen één screeningtool (als enkele test) gebruikt kan worden 

Groep Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Ambulancezorg-
professionals 

Ambulanceverpleegkundige Niet werkzaam bij RAVU of 
UMCG-Ambulancezorg 

Bachelor Medisch 
Hulpverlener Ambulancezorg 

Levert low of medium care 
ambulancezorg 

Verpleegkundig specialist 
Acute Zorg 

Geen informed consent 
verkregen 

Werkzaam bij RAVU of UMCG-
Ambulancezorg 

-10 mg/L

Levert Advanced Life Support 
ambulancezorg 

135-147 mmol/L

Informed consent verkregen 3,5-5 mmol/L
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om accuraat kwetsbaarheid te identificeren. Elliot et al. (2017) 
onderzochten het voltooiingspercentage en/of tijdsduur voor 
het uitvoeren van acht andere screeningtools: Vulnerable Elders 
Survey, Barthel index, Life Space Assessment, Mini-Mental State 
Examination, Fall Assessment, Activities Balance Coordination, 
Geriatric Depression Score, Lawton en Emergency Geriatric 
Screening-tool (EGS). Deze screeningtools hebben redelijk 
voorspellende waarden en duurden tussen de 1 en 10 minuten 
om uit te voeren (Tabel 6). Vanwege het snelle tempo op de SEH 
en het gebrek aan toegewijd personeel werd bij meer dan 52% 
van alle potentieel kwetsbare ouderen geen enkele test gebruikt. 
Jørgensen & Brabrand (2017) onderzochten de accuraatheid van 
de Clinical Frailty Scale, Deficit Accumulation Index, en Study 
of Osteoporotic Fracture frailty index, die op de SEH worden 
gebruikt om kwetsbaarheid vast te stellen bij patiënten ≥ 65 jaar, 
door hun vermogen om het risico op functionele achteruitgang, 
hospitalisatie, verzorgingstehuisopname, verlengde opnametijd 
en mortaliteit te identificeren. Zij stellen dat de SOF het beste 
hulpmiddel lijkt te zijn voor het voorspellen van functionele 

achteruitgang. Volgens de SOF liepen (pre)kwetsbare ouderen 
15.9 keer meer risico om, binnen drie maanden, functionele 
achteruitgang te ontwikkelen dan niet kwetsbare ouderen. 
C-statistiek voor de voorspelling van functionele achteruitgang 
van de SOF was 0.78 vergeleken met 0.65 voor de CFS. De CFS 
voorspelde het sterkste intramurale dood (c-statistiek 0.72) en 
transfer naar een geriatrieafdeling (c-statistiek 0.68). De DAI is te 
complex voor prehospitaal gebruikt.  

Praktijkonderzoek 
De selecte steekproef bestaat uit acht ambulancezorgprofessionals; 
zes mannelijke AVK, één mannelijke VSAZ en één vrouwelijke BMH-
Ambulancezorg. Vijf respondenten zijn werkzaam bij de RAVU 
en drie bij UMCG-Ambulancezorg. De leeftijd varieert van 26 tot 
58 jaar (μ = 49). Iedereen heeft deelgenomen aan het volledige 
onderzoek. De ambulancezorgprofessionals zijn geanonimiseerd 
genummerd waarbij het geslacht, leeftijd en functietitel zijn 
beschreven. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd. 

ARTIKEL
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1. Identificatie kwetsbare ouderen 
De drie domeinen van kwetsbaarheid die in 
de inleiding worden vermeld – lichamelijk, 
psychisch en sociaal – werden door de 
respondenten niet, of voornamelijk 
afzonderlijk van elkaar genoemd. Vijf 
van de acht respondenten geven aan 
‘kwetsbaarheid’ een breed of lastig 
begrip te vinden. Bij het inschatten van 
kwetsbaarheid noemden de respondenten 
één, enkele of alle van de volgende factoren: 
fysiek, cognitief, sociaal, polyfarmacie en 
omgevingsfactoren. Deze inschatting wordt 
niet standaard en niet altijd bewust gemaakt. 
Maken de respondenten wel een inschatting 
dan is dit op basis van eigen eerdere 
ervaringen, omdat hier prehospitaal geen 
hulpmiddelen voor bestaan. “Ik kan het niet 
objectiveren.” aldus respondent 2. 

2. Knelpunten (Deelvraag 1)  
Alle respondenten ervaren het knelpunt 
dat het vervolgtraject voor de kwetsbare 
ouderen niet (goed) geregeld is. Het 
is onduidelijk wanneer welk zorgpad 
bewandeld kan worden en met wie 
overlegd kan worden om de juiste hulp in 
te schakelen. Steeds vaker ligt de hulpvraag 
niet in de acute medische hoek, maar in de 
zorghoek wat geen acute zorg betreft. Het 
contact met de eerste lijn verloopt moeizaam 
en er kan niet tijdig ‘acute thuiszorg’ geregeld 
worden. Respondent 8: “Het zorgpad voor de 
kwetsbare ouderen is nu niet georganiseerd. 
Prehospitaal hebben we dat nog niet goed op 
elkaar afgestemd. Dus het zorgpad voor deze 
patiënten is nog niet goed geregeld.”  

Respondenten 3 en 6 geven aan dat zij 
patiënten soms presenteren in het ziekenhuis 
omdat er geen alternatief bestaat. Zij zijn 
tevens van mening dat dit vaak niet de beste 
oplossing is.  

Twee van de acht respondenten ervaren 
knelpunten in de informatievoorziening. 
Respondent 3: “Je krijgt de informatie 
gewoon niet goed boven tafel. Het zou 
handig zijn dat wij inzage hebben in het 
dossier van de huisdokter bijvoorbeeld. Het 
mag natuurlijk niet want het is afgeschermd, 
je bent afhankelijk van wat de mensen zelf 
vertellen.” 

Drie van de acht respondenten ervaren als 
knelpunt dat vaak het behandel- en niet-
reanimatiebeleid onbekend is. 

Zes van de acht respondenten ervaren een 
verminderd sociaal netwerk bij kwetsbare 
ouderen als knelpunt. Dit resulteert 
regelmatig in een sociale opname die in 
de ogen van de respondenten niet juist 
is. Respondent 3: “Dan moet je soms toch 
iemand noodgedwongen meenemen naar de 
spoedeisende hulp terwijl ze daar helemaal 
niet thuishoren.”  

Respondent 3 ervaart onduidelijkheid bij 
medicatiegebruik van kwetsbare ouderen: 
“Ga al die 15 doosjes maar eens na. Wat 
is de begindatum, wat is de einddatum, 
welke is erbij gekomen, welke is veranderd, 
ja dan ben je 10 minuten verder, heb je 
alleen de medicatie gedaan.” 

3. Kansen en verbeterpunten 
(Deelvraag 2)  
Zes van de acht respondenten geven 
aan dat het vervolgtraject verbeterd zou 
kunnen worden. Oplossingen die worden 
aangedragen zijn: het realiseren van 
noodbedden in diverse zorginstellingen.  

Maar ook het kunnen inschakelen van 
‘acute thuiszorg’. Respondent 4: “Dat zou 
echt een ontzettend goede uitvinding zijn. 
Dat je een soort acute thuiszorg hebt die 
dan gelijk inzetbaar kunnen zijn voordat de 
rest van de andere thuiszorg is geregeld.” 
(respondent 4) Of het kunnen contacteren 
van een contactpersoon (geriater/
ouderenspecialist) die, in de regio, als 
aanspreekpunt fungeert. Respondent 7: 
“Het zou makkelijk zijn als wij gewoon 
hier in de regio één aanspreekpersoon 
hebben. Thuiszorg bijvoorbeeld of bij een 
huisartsenpraktijk.” (respondent 7) 
Volgens één respondent moet er eerst 
vastgesteld en erkend worden welke 
werkzaamheden omtrent de behandeling 
van kwetsbare ouderen passen binnen de 
ambulancezorg.  

Zeven van de acht respondenten geven 
aan dat een protocol of een screeningtool 
zou kunnen bijdragen om kwetsbaarheid 
te identificeren of het probleem te duiden 
om de kwetsbare oudere zo het juiste 
zorgpad in te sturen. Als voorwaarde 
wordt gesteld dat het vervolgtraject 
geborgd moet zijn. Daarnaast moet de 
screeningtool makkelijk toepasbaar en niet 
verplicht zijn.  

Drie van de acht respondenten noemen 
de informatievoorziening omtrent 
o.a. de medische voorgeschiedenis en 
medicatiegebruik als verbeterpunt. 
Twee respondenten zouden graag inzage 
krijgen in het medisch zorgdossier van 
patiënten. Respondent 3: “Een stukje 
informatievoorziening waar we al heel veel 
aan kunnen hebben. Dat we inzage hebben 
in de dossiers van de huisarts.” 

Volgens twee van de acht respondenten 
zou het goed zijn om tijdens de scholing 
wat meer aandacht te besteden aan de 
herkenning en behandelmogelijkheden van 
kwetsbare ouderen Respondent 4: “Dat 
je bijvoorbeeld een scholing samen gaat 
stellen met een huisarts, met thuiszorg, of 
dat je een keer samen een multidisciplinair 
overleg doet met een huisarts en een 
thuiszorgorganisatie van wat kunnen 

“Twee van de acht 
respondenten 
zeggen dat de 

kwetsbare ouderen 
een ondergeschoven 
kindje zijn binnen de 

ambulancezorg.”

ARTIKEL

we eraan doen om dit beter te laten 
verlopen.” 

4. Aandacht voor kwetsbare ouderen. 
(Deelvraag 3) 

Twee van de acht respondenten 
zeggen dat de kwetsbare ouderen een 
ondergeschoven kindje zijn binnen de 
ambulancezorg. Respondent 1: “Het is een 
beetje een ondergeschoven kindje hoor, de 
oudere patiënt. Dat de oudere patiënt een 
aparte patiëntencategorie is daar wordt 
niet zo stil bij gestaan.” 

Respondenten 3 en 5 zeggen dat er 
binnen de RAVU onderzoek is gedaan naar 
prehospitale hulpverlening aan kwetsbare 
ouderen en dat er bij de RAVU veel 
aandacht voor deze patiëntencategorie 
is. Respondent 8 vindt dat deze 
patiëntengroep niet goed bediend wordt 
en geeft daarom deze patiëntengroep 
meer aandacht in LPA 9. Zo wordt het hele 
zorgproces in kaart gebracht en wordt er 
gewerkt aan nieuwe protocollen. Volgens 
respondenten 3, 4, 5 en 6 is er in de 
nascholing aandacht voor de kwetsbare 
ouderen in de vorm van de cursussen: 
Geratric Education for Emergency Medical 
Services (GEMS), Prehospital Trauma Life 
Support (PHTLS) en Advanced Medical Life 
Support (AMLS).   

Alle respondenten geven aan dat het 
LPA 8.1 geen bijdrage levert tijdens een 
acuut mobiel zorgconsult. Er bestaat 
geen protocol dat specifiek gericht is op 
de (kwetsbare) ouderen. Respondent 8: 
“Hoe zet je die patiënt nou goed weg en 
hoe informeer je hem nou op de juiste 
manier zodat die ook weet hoe die goed 
voor zichzelf moet zorgen. Dat hebben we 
nu nazorginstructie genoemd. Ook dat is 
een instrument die we gaan inzetten voor 
LPA 9.”  

Discussie 
De onderzochte screeningtools, 
beschreven in de literatuur, werden 
gebruikt op de SEH en zijn dus niet te 
generaliseren naar de prehospitale-
setting. Daarbij beschrijven de 
geïncludeerde SR’s weinig RCT’s waardoor 



34

NTvBMH 2021

de gevonden literatuur niet de hoogste 
bewijskracht heeft. Een limitatie van het 
praktijkonderzoek is dat de interviews 
door twee onderzoekers zijn uitgevoerd. 
Mogelijk heeft de ene onderzoeker op 
bepaalde punten meer doorgevraagd 
dan de andere onderzoeker wat een 
vertekend beeld van de resultaten 
kan geven. Hetzelfde geldt voor een 
ongelijke verdeling van de respondenten, 
werkzaam bij de RAVU (n=5) en 
UMCG-Ambulancezorg (n=3). Om de 
betrouwbaarheid en validiteit hoog te 
houden is voor elk interview dezelfde 
topiclijst gebruikt en is opnameapparatuur 
en ‘peer feedback’ gebruikt.  

Na acht interviews trad datasaturatie 
op wat de selecte steekproef 
verantwoord. Er wordt verwacht dat 
de resultaten te generaliseren zijn naar 
de RAVU en UMCG-Ambulancezorg, 
maar niet naar andere RAV’s. Het is 
onbekend of en welke knelpunten daar 
worden ervaren. Bij herhaling van het 
praktijkonderzoek is te verwachten dat 
ambulancezorgprofessionals bij andere 
RAV’s vrijwel dezelfde antwoorden 
zullen geven omdat de ambulancezorg in 
Nederland vrij uniform is.  

Conclusie
Het praktijkonderzoek heeft aangetoond 
dat de prehospitale hulpverlening 
aan kwetsbare ouderen kan worden 
geoptimaliseerd a.d.h.v. een aantal 
factoren. Door variabelen te bepalen 
en het ontwikkelen van protocollen/
hulpmiddelen kan ‘kwetsbaarheid’ 
bij ouderen geobjectiveerd en 
geïdentificeerd worden. Het 
ontwikkelen en borgen van zorgpaden 
kan de ambulancezorgprofessionals 
helpen, de kwetsbare ouderen tijdig 
naar de juiste zorg te leiden. Tot 
slot kan de informatievoorziening 
geoptimaliseerd worden door de 
ambulancezorgprofessionals toestemming 
te verlenen tot het inzien van het 
medisch dossier. In de literatuur is geen 
methode gevonden om prehospitaal 
kwetsbaarheid bij ouderen te identificeren. 
Er zijn aanwijzingen dat de SEH-tool ISAR 
toepasbaar is in de prehospitale setting. 
Meer onderzoek naar dit hulpmiddel is 
noodzakelijk. 

Aanbevelingen 
Met huidig onderzoek werd getracht de 
prehospitale hulpverlening aan kwetsbare 
ouderen te optimaliseren. Op basis van de 

onderzoeksresultaten kunnen een aantal 
aanbevelingen worden gedaan. 

Zorgpaden dienen ontwikkeld 
en geborgd te worden zodat de 
ambulancezorgprofessional de kwetsbare 
oudere tijdig naar de juiste zorg kan leiden. 
Er dient consensus bereikt te worden of 
het identificeren van kwetsbare ouderen 
onder de verantwoordelijkheid van de 
ambulancezorgprofessional valt. 

Er is meer onderzoek nodig naar de 
toepasbaarheid van reeds bestaande (of 
nader te ontwikkelen) screentingstools 
en hulpmiddelen om prehospitaal 
kwetsbaarheid van ouderen te kunnen 
identificeren. Een protocol wat weergeeft 
wanneer welk zorgpad doorlopen kan 
worden zou behulpzaam zijn.  

Scan de QR code 
voor de literatuurlijst

ARTIKEL

De Excellus Academie is open voor iedere 
zorgprofessional. Ben op je op de hoogte van ons 
cursusaanbod?

Wij zijn voor de BLS, PBLS, ILS en ALS cursus 
erkend en gecertificeerd door de Nederlandse 
Reanimatie Raad. 

De Academie verzorgt allerlei cursussen (op 
maat) voor de Excellus Groep, zelfstandigen en 
diverse instellingen.

Wij hopen je snel te ontmoeten! 

Hi BMH’er, 

Ken jij Excellus al? Excellus is gespecialiseerd in 
het detacheren van zorgprofessionals zoals jij! 

Bij Excellus is er volop aandacht voor de mens 
achter de zorgprofessional. Wij denken mee in 
oplossingen, hebben korte lijnen en zijn flexibel. 

Lijkt het je leuk én leerzaam om naast je huidige 
werkzaamheden ergens anders in de keuken te 
kijken op basis van losse diensten?

Wij komen graag met je in contact:

T  072 240 0200
E  info@excellus.nl
   academie@excellus.nl 
W www.excellusgroep.nl 
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Vraag 1 
Op de SEH wordt een patiënte binnengebracht die 
een tentamen suïcide (TS) heeft gepleegd door een 
overdosis paracetamol in te nemen. De vrouw is 
bekend met een depressie en heeft al meerdere keren 
een TS gedaan in het afgelopen jaar. Ze heeft twee 
kinderen van 16 en 17 jaar. Je bespreekt je zorgen 
met de patiënte en haar man en geeft aan dat je 
een melding wil doen bij Veilig Thuis. De man van 
de patiënt zegt dat er al veel hulp is ingezet voor het 
gezin, nadat er al een keer een melding is gedaan bij 
Veilig Thuis. Welke uitspraak klopt? 

      Er is al hulp en Veilig Thuis is ook op de hoogte van 
de situatie. Melden is nu niet nodig.  

      Er moet opnieuw een melding worden gemaakt, 
ook al is het gezin bekend bij Veilig Thuis. 

      Een melding is niet nodig, want de kinderen zijn 16 
jaar en ouder. 

Vraag 2 
Je komt als BMH’er ambulancezorg bij een dronken 
patiënt die gevallen is. De woning van de patiënt is 
ernstig vervuild en je ziet op meerdere plaatsen lege 
alcoholflessen liggen. De patiënt woont hier met 
twee jonge kinderen en jij maakt je zorgen om hen. 
Je wil een melding doen bij Veilig Thuis, maar weet 
niet goed hoe je dit kan mededelen aan de patiënt. 
Je besluit daarom om stap 3 van de meldcode over te 
slaan. Mag dat? 

      Ja, wanneer je jezelf niet bekwaam genoeg voelt 
om dit gesprek aan te gaan mag dat. Je moet wel 
duidelijk vermelden in je melding dat dit niet is 
medegedeeld aan de patiënt en waarom.  

     Ja, alleen artsen die een melding maken bij Veilig 
Thuis moeten dit vertellen aan de patiënt.  

     Nee, het is altijd verplicht om te vertellen dat je een 
melding gaat maken wanneer de melding betrekking 
heeft op (vermoedelijke) kindermishandeling.  

     Nee, het is altijd verplicht om dit te vertellen tenzij 
dat een (mogelijk) gevaar vormt voor jezelf of het 
slachtoffer.  

Vraag 3
Een patiënt vertelt aan jou dat zij thuis wordt geslagen 
en geschopt door haar partner wanneer ze ruzie 
hebben. Je wil een melding maken bij Veilig Thuis, 
maar de patiënt zegt dat ze dit niet toestaat. Mag je in 
dit geval melden? 

     Ja, je mag zonder toestemming van de patiënt 
melden. 

     Nee, wanneer dit expliciet geweigerd wordt door 
het slachtoffer mag je niet melden. 

QUIZ

   Quiz huiselijk 
            geweld en 
kindermishandeling 

Auteur: Joshje de Goeij BSc, Medisch Hulpverlener SEH en 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. 

A

B

C

A

B

C

D

A

B
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Vraag 4 
Je bent als BMH’er cardiodiagnostiek werkzaam 
op de HCK. Bij een patiënte die voor een geplande 
diagnostische hartkatheterisatie komt, zie je dat zij 
meerdere hematomen heeft in de flanken, op de 
bovenbenen en op de buik. Je vraagt aan de patiënt 
wat er is gebeurd en ze zegt dat ze is gevallen. Jij 
gelooft niet dat deze verwondingen hierbij passen. 
Wat kan je doen? 

     Je kan het terugkoppelen aan de cardioloog, 
zodat de arts dit verder op kan pakken tijdens de 
volgende poli afspraak.  

     Je kan Veilig Thuis bellen voor anoniem advies. 

      Je doet een melding bij Veilig Thuis, omdat je 
vermoedens hebt van huiselijk geweld.  

       Je hoeft hier niets mee te doen, dat valt niet 
binnen jouw verantwoordelijkheid als BMH’er. 

A

B

C

D

QUIZ

Antwoorden: 

Vraag 1:  Antwoord B is het juiste antwoord. Bij een 
patiënt die een TS heeft gedaan, is het belangrijk om 
de Kindcheck te doen. Als de patiënt zwanger is of 
ouder van minderjarige kinderen, is een melding bij 
Veilig Thuis nodig. Ook wanneer hier al eerder een 
melding van gedaan is of iemand al hulp krijgt. Dit kan 
voor Veilig Thuis een reden zijn om te evalueren of de 
ingezette hulp voldoende is1. 
Vraag 2: Antwoord D is juist. De meldcode verplicht 
je om te vertellen dat je wil melden. Maar wanneer 
het bespreken van een melding een gevaar kan 
vormen voor jezelf, geldt hierop een uitzondering. 
Ook wanneer het slachtoffer van het huiselijk geweld/
kindermishandeling door de melding te bespreken 
in gevaar kan komen. Bijvoorbeeld in geval van 
eergerelateerd geweld, is het beter om de melding 
niet direct te bespreken met de betrokkenen. Vraag 
waar mogelijk advies aan Veilig Thuis. Bij vermoedens 
van eergerelateerd geweld. Wanneer de patiënt niet 
is ingelicht draag je duidelijk over aan Veilig Thuis dat 
de melding niet besproken is en waarom, zodat zij hier 
rekening mee kunnen houden2,3. 
Vraag 3: Antwoord A is juist. Het beroepsgeheim is 
in geval van vermoedens van huiselijk geweld en/
of kindermishandeling niet absoluut. Ook zonder 
toestemming kan een melding worden gedaan bij Veilig 
Thuis, onder bepaalde voorwaarden. De hulpverlener is 
dan van mening dat de plicht om te spreken zwaarder 
weegt dan geheimhoudingsplicht. Men noemt dit een 
conflict van plichten. Ga hier zorgvuldig mee om. Voor 
meer informatie; zie bronnenlijst. Bij twijfel kun je altijd 
Veilig Thuis bellen voor anoniem advies of contact 
opnemen met de aandachtsfunctionaris van jouw 
organisatie4,5. 
Vraag 4: Antwoord B is juist. In stap 2 van de meldcode 
overleg je met een collega en eventueel met Veilig 
Thuis. Melden komt pas in stap 5 en Veilig Thuis kan 
je ook helpen om af te wegen of dit in deze situatie 
nodig is. Het is niet verkeerd om terug te koppelen aan 
de cardioloog wat je gezien hebt, maar neem wel zelf 
verantwoordelijkheid in het volgen van de Meldcode. 
Dit is verplicht voor alle zorgverleners6. 

“De NVBMH werkt aan 
een Afwegingskader 

Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling. 
Dit kader gaat gelden 
voor alle BMH’ers in 
het werkveld. Wil je 

meeschrijven aan dit 
afwegingskader? Mail 

dan naar info@nvbmh.nl. 
We streven ernaar om in 
juni 2022 een definitieve 
versie aan onze ALV te 

presenteren.”  
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CASUS

De patiënt gaat vanuit de EHH rechtstreeks door naar de 
HCK, om een infarct uit te sluiten. Er wordt  niet gewacht 
op een troponine (Time is muscle). Het HCK-team is 
immers al in het ziekenhuis gearriveerd. 

Verslag HCK 
Rechts dominant systeem.  
RCA: diffuse atherosclerose met in segment 3 70% stenose, 
RPL en RDP met meerdere 70% stenoses, TIMI 3.  
LCA: LM; milde wandonregelmatigheden,  
LAD:  diffuse atherosclerose en blijvend goed 

stentresultaat,  
RCx; blijvend goed stentresultaat, TIMI 3 

Conclusie 
Progressief coronairlijden, blijvend goede stentpatency in 
LAD en RCx, geen occlusies, TIMI 3 in alle stroomgebieden 
Na katheterisatie volgt onderzoek naar de onderliggende 
oorzaak.  

Casus Cardiologie 
Auteur: Britt Schilten BSc, Medisch Hulpverlener Cardiodiagnostiek 

 Vrij

SpO2 98% zz, AHF 12/min. Bdz inkomend 
ademgeruis, geen bijgeluiden.  

SR 64bpm, RR 144/69 mmHg, perifeer warm.  

EMV max, glucose 6.0 

T36.2, NRS 9

A
B

C
D
E

Vooraankondiging  
Een 76-jarige man wordt door de ambulancedienst om 03:00 aangekondigd met een STEMI van de onderwand.

Overdracht ambulance 
Vanavond om 22:00 POB, retrosternaal zonder uitstraling. Niet vegetatief. Hierbij ook dyspnoeisch.NTG-spray heeft geen 
effect. Dhr. is in de VG bekend met STEMI van de voorwand, herkent de klachten niet van toen.

Medicatie:
- Pantoprazol 40 mg 1d1 
- Acetylsalicylzuur 80 mg 1d1 
- Enalapril 10 mg 1d1 
- Prednisolon 5 mg 1d 
- Clopidogrel 1d 
- Rosuvastatine 

Past:
- 1998 Recidiverende pericarditis 
- 2004 Longembolie  
- 2004 Sarcoïdose  
- 2011 Normale echocardiogram  
- 2015 STEMI, PCI LAD en MO (6 stents, moeizame procedure) 

Primary Survey

Vraag 1: 

Van de ambulance ontvang jij onderstaand ECG. Ben jij 
het eens met de diagnose STEMI? Wat pleit tegen deze 
diagnose? 

Figuur 1: ECG ambulancedienst  

Scan de QR code 
voor de literatuurlijst

Figuur 2: Coronairen, bron: PCIpedia, 2016 
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Speciële anamnese 
Patiënt heeft al dagen, met name ’s nachts, toenemende 
pijn tussen de schouderbladen. Hij is hierbij ook 
dyspnoeisch. Vanavond om 22:00 trok de pijn vanuit de 
schouderbladen door naar de borstkas. Patiënt is niet ziek 
geweest, hoest niet, geen tekenen DVT, geen oedemen. 
Diep inademen is fors pijnlijk. De pijn vermindert bij rechtop 
zitten. 

Vraag 2: 

Wat is gezien de anamnese en het ECG de 
differentiaaldiagnose? 

 

Vraag 3: 

Welke aanvullende diagnostiek wil je inzetten? 

 
 

In afwachting van je onderzoek verslechtert de patiënt.  

 

Interventie 
Fluid challenge 500 cc NaCl 0,9%. Fentanyl, 50 mg, oxycodon 
5 mg. Met betere tensie ten gevolg. 

Vraag 4: 

Met welke diagnose houd je rekening bij deze 
verslechtering? 

Aanvullend onderzoek 
Lichamelijk onderzoek 
Pericardwrijven hoorbaar bij auscultatie. 
Labonderzoek 
Troponine, Leukocyten, BSE, Ureum, kreatinine,electrolyten, 

 Vrij

SpO2 99% zz, rustige AF, kan niet goed doorademen

RR 88/40 mmHg handmatig gemeten linkszijdig,  SR 64/
min. Geen verhoogde CVD. Perifeer warm, geen bleke 
huidskleur. Pulsaties bdz in de benen aan a. dorsalis 

pedis.  

 EMV max

T38,1, fors pijnlijk 

A
B

C

D
E

Reassesment

LDL, HDL en D-dimeer binnen de normaalwaarden. 
CRP: 24  
X-thorax 
Pulmonaal: spoortje pleuravocht rechts dorsaal 
Cor/vullingsstatus: geen afwijkingen 
Mediastinum: diameter van de geëlongeerde aorta lijkt in 
essentie ongewijzigd 
Echo cor 
Geen tekenen van pericardeffusie. 

  

Conclusie 
Thoracale pijnklachten met fors afwijkend ecg, diffuus 
opgetrokken. Nu geduid bij recidief pericarditis. Hypotensie 
bij vagale reactie door forse pijn. Bij CAG geen aanwijzingen 
voor nieuw significant coronairlijden. Longembolie en dissectie 
uitgesloten middels laag D-dimeer. 

Beleid 
Ascal 3dd 1200 mg voor 14 dagen 
3dd 600 mg voor dag 15-28 waarna   
3d 100 mg voor dag 29-42  
Colchicine 2dd 0.5 mg   
Pantoprazol 40 mg 1dd. 

Figuur 3: X-thorax

Antwoord vraag 1: In dit ECG zijn diffuus concave ST-elevaties zichtbaar, zonder 
reciproke depressies. Deze bevinding pleit tegen een STEMI. Je zou bij een STEMI de 
ST-elevaties in een specifiek stroomgebied verwachten.  
Dit ECG past beter bij een pericarditis. In <60% van de gevallen zijn diffuse ST-
elevaties zichtbaar. Het ECG bij pericarditis kent 4 fasen. Stadium I geeft ST-elevaties 
met concave Pta-depressies, welke in de eerste uren tot dagen in alle afleidingen 
worden gezien. Met uitzondering van VR en V1.  In de eerste week volgt stadium II; 
een afvlakking van de T-top. Daarna volgt in stadium III een inversie van de T-top. 
Uiteindelijk normaliseert het complex in stadium IV.  
Antwoord vraag 2: 1 pericarditis, 2 Longembolie, 3 Dissectie van de aorta 
Antwoord vraag 3: Lichamelijk onderzoek: Auscultatie van het hart, tekenen van 
DVT, tensieverschil? Labonderzoek: Troponine, CRP, Leukocyten, BSE, volledig 
bloedbeeld, ureum, kreatinine, elektrolyten, LDL, HDL, D-dimeer  Antwoord vraag 4:  
Harttamponade. Gezien de plotse verslechtering na de hartkatheterisatie kan 
het mogelijk zijn dat er een harttamponade is opgetreden. Dit is een mogelijke 
complicatie van de interventie, welke ontstaat bij perforatie van de coronair. Bij 
een hartamponade zou men echter een tachycardie verwachten bij de hypotensie. 
Ook heeft de patiënt geen gestuwde halsvenen. Met de geplande echo cor kan de 
tamponade aangetoond of uitgesloten worden. 
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