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Verklarende woordenlijst
AED 	Automatische Externe
Defibrillator
ALS

Advanced Life Support

LMA

Larynx Masker

MAP

Mean Arteriële Druk

Mcg/kg Microgram Per Kilogram
MET

Medical Emergency Team

Ml/h

Milliliters Per Uur

Ml/kg

Milliliters Per Kilogram

O2

Zuurstof

OHCA

Out-Of-Hospital Cardiaal Arrest

BE

Base Excess

BLS

Basic Life Support

BMV

Masker-Ballon Ventilatie

BD

Bloeddruk

CO

Cardiac Output - Hartdebiet

CO

Koolstof Monoxide

CO2

Koolstof Dioxide

CPP

Cerebrale Perfusie Druk

CPR

Cardiopulmonaire Resuscitatie

ECG

Electrocardiografie

EEG

Electroencephalografie

EMS

Emergency Medical Service

ROSC 	Return Of Spontaneous
Circulation

ETCO2

End-Tidal Koolstof dioxide

AF

Ademhalingsfrequentie

FiO2

Inspiratoire Zuurstof fractie

RSI

Rapid Sequence Intubation

GCS

Glasgow Coma Scale

RSVP

Reason, Story, Vital Signs, Plan

HF

Hart Frequentie (Pols)

SB

Standaard Bicarbonaat

ICP

Intracraniele Druk

IHCA

In-Hospitaal Cardiaal Arrest

SpO2 	Transcutane Arteriele Zuurstof
Saturatie

IO

Intraosseus

IV

Intraveneus

J/kg

Joules Per Kilogram

l/min

Liters Per Minuut

PaO2 	
Partiele Arteriële
Zuurstofspanning
PEA

Polsloze Electrische Activiteit

PEEP

Positieve Eind Expiratoire Druk

PICU

Paediatric Intensive Care Unit

PRC

Packed Red Cells

pVT

Polsloze Ventrikel Tachycardie

SV

SlagVolume

SVR 	Systemische Vasculaire
Weerstand
VF
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Ventrikel Fibrillatie
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BBB 	Behaviour – Breathing – Body
Colour
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Inleiding tot de EPILS cursus
De missie van de Europese Reanimatie Raad (ERC) omvat enerzijds het voorkómen van
een hartstilstand en anderzijds de verbetering van de overleving na het optreden ervan.
Om dit doel te bereiken richt het ERC zich zowel op kennis (wetenschap), op opleiding
(training) als op implementatiestrategiëen [Utstein Formula for Survival].
Het belang van zowel preventie als gecoördineerde acute zorg wordt verder geïllustreerd
door de pediatrische ‘Keten van overleving’ (figuur 0.1).
Figuur 0.1
De pediatrische ‘Keten van overleving’ identificeert de factoren die van cruciaal belang zijn in het
optimaliseren van de uitkomst na een hartstilstand.
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De ERC pediatrische reanimatiecursussen (EPILS/EPALS) voorzien in de opleiding van
gezondheidswerkers in de vroegtijdige herkenning van het ernstig zieke kind en in het
verkrijgen van de nodige kennis en vaardigheden om in deze acute fase de gepaste zorg
te kunnen verlenen. Om te vermijden dat kennis en vaardigheden verloren gaan, is het
noodzakelijk op regelmatige basis deze opleiding te hernemen. Het is dan ook aangewezen
dat deze cursussen deel zouden uitmaken van een continu levenslang leertraject.
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De nadruk van de EPALS/EPILS cursussen ligt op een systematische ABCDE benadering
[Airway(A), Breathing(B), Circulation (C), Disability (D), Exposure (E)] bij de
urgente evaluatie en behandeling van ernstig zieke kinderen en van kinderen met een
cardiorespiratoire stilstand. De doelstellingen van zo’n ABCDE benadering zijn:
• De identificatie van potentieel levensbedreigende aandoeningen en de simultane
en continue aanpak ervan om verdere evolutie naar een cardiorespiratoir arrest te
voorkomen.

Zoals verder toegelicht in dit hoofdstuk en doorheen het hele handboek, verschillen
kinderen zowel op anatomisch als op fysiologisch vlak van volwassenen en is het
spectrum van aandoeningen waaraan zij lijden ook verschillend. Het is primordiaal
dat gezondheidswerkers die instaan voor de zorg voor deze kinderen, opgeleid zijn in
het vroegtijdig herkennen van een ernstig ziek kind en dat zij over de nodige kennis en
vaardigheden beschikken om adequate urgente zorg te kunnen verlenen.

1.

Kinderen verschillen

Behalve waar anders gespecifieerd, verwijst het woord kind naar zowel zuigelingen (< 1 jaar)
als naar kinderen (1jr tot aan de puberteit). Een neonaat is een zuigeling jonger dan 1 maand
en een pasgeborene is een zuigeling onmiddellijk na de geboorte.

1.1.

Lengte en Gewicht

Het meest evidente verschil tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen is natuurlijk hun
verschillende biometrie. In urgente omstandigheden is het exacte lichaamsgewicht vaak niet
beschikbaar alhoewel dit van belang is. Medicatie en vocht worden immers voorgeschreven
op basis van het lichaamsgewicht.
Verschillende hulpmiddelen zijn beschikbaar om een snelle schatting te kunnen maken:
• van het lichaamsgewicht
• van de dosering van de noodmedicatie en
• van de juiste maat van het reanimatiemateriaal
Een van deze hulpmiddelen is de schatting van het gewicht volgens een formule op basis
van de leeftijd.
Een zuigeling weegt ongeveer 3 kg bij de geboorte, 6 kg op de leeftijd van 6 maanden en
10 kg op de leeftijd van 1 jaar. Voor de leeftijdscategorie tussen 1 en 14 jaar kan men een
schatting van het gewicht maken op basis van volgende formule:
Gewicht (in kg) = (leeftijd (in jr) + 4) x 2
8
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• De standaardisatie van de initiële evaluatie en behandeling door middel van een op
prioriteiten gebaseerde aanpak om zo de betrouwbaarheid en het functioneren in
team te verbeteren.

Bij adolescenten die ”groot “ voor hun leeftijd zijn, dient men te overwegen om naar het
volgende tiental af te ronden. Bv. 40 kg is waarschijnlijk correcter dan 32 kg voor een “grote”
12 jarige.
Eenmaal het gewicht boven de 50 kg wordt geschat is het aangeraden om volwassen
doseringsschema’s te gebruiken.
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Andere meer accurate hulpmiddelen (bv. Broselow tape) schatten het gewicht op basis van
de lichaamslengte en leveren vervolgens de doseerschema’s voor noodmedicatie en de
juiste maten van het reanimatiemateriaal.
Onafhankelijk van welke methode er gebruik gemaakt wordt, is het vooral belangrijk dat
de zorgverlener voldoende vertrouwd is met de gebruikte methode om ze snel en correct
toe te kunnen passen.

1.2.

Anatomische en fysiologische verschillen

De voornaamste verschillen met onmiddellijke weerslag op de te verlenen acute zorg
zullen besproken worden volgens het ABCDE algoritme. Het geheugensteuntje ABCD geeft
de prioriteit van de belangrijkste stappen in de beoordeling en behandeling weer.

1.2.1. Luchtweg (A)
• Zuigelingen hebben een groot hoofd in vergelijking met de rest van het lichaam;
in combinatie met een relatief groot achterhoofd veroorzaakt dit flexie van de nek
in ruglig, wat aanleiding geeft tot obstructie van de luchtweg. Met toenemende
leeftijd wordt het hoofd relatief kleiner in verhouding tot het lichaam, de nek wordt
relatief langer en de larynx wordt weerstandiger aan externe druk.
• Bij zuigelingen zijn het gelaat en de mond relatief klein in verhouding tot hun
tong. Deze relatief grotere tong bij zuigelingen draagt in belangrijke mate bij aan
de luchtwegobstructie die optreedt in bewusteloze toestand. Hun mondbodem is
tevens minder weerstandig aan externe druk zodat bij uitoefenen van druk op de
weke weefsels ter hoogte van de kin de bovenste luchtweg geobstrueerd kan worden.
• Kinderen ademen de eerste zes levensmaanden voornamelijk via de neus. Hierdoor
kan alles wat neusobstructie veroorzaakt de ademhalingsarbeid doen toenemen en
tot respiratoir falen leiden.
• (Adeno)tonsillaire hypertrofie is een relatief frequente bevinding in de
leeftijdscategorie van 2 tot 6 jaar en kan bijdragen tot bovenste luchtwegobstructie
en tot het bemoeilijken van masker- en ballonbeademing.
• Bij zuigelingen vormt het nauwe aspect van de luchtweg een belangrijke bijdragende
factor aan het verhoogd risico op luchtwegobstructie door bv. oedeem.
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1.2.2. Ademhaling (Breathing)
• De ademhalingsmechanica verandert met de leeftijd. Bij kinderen is het
diafragma de belangrijkste ademhalingsspier. Mechanische belemmering
van deze diafragmacontractie, van abdominale oorsprong (maagdilatatie,
pneumoperitoneum) of van pulmonaire oorsprong (hyperinflatie bv. bij bronchiolitis
of astma of bij een vreemd voorwerp aspiratie) kan aanleiding geven tot een
inefficiënte ventilatie.
• Toegenomen intrathoracale druk ten gevolge van toegenomen expiratoire arbeid
geeft bij zuigelingen sneller aanleiding tot collaps van de kleinere luchtwegen.

• De ademfrequentie bij zuigelingen en jonge kinderen is hoger dan bij volwassenen
(tabel 0.1) door hun hoger metabolisme en hoger zuurstofverbruik.
• De ademhalingsspieren kunnen tot 40 % van het hartdebiet voor hun rekening
nemen.
• Kinderen hebben een lagere respiratoire reserve. Desaturatie treedt dan ook veel
sneller op, dit fenomeen is nog opvallender in liggende positie.

1.2.3. Circulatie (C)
• Het circulerend volume van een pasgeborene bedraagt 80 ml/kg en neemt af tot
60-70 ml/kg bij volwassenen. Kinderen zijn daarom gevoeliger voor vochtverlies of
voor een verdunningseffect aangezien hun totale volume beperkt is.
• Opnieuw door hun hoger metabolisme en relatief hoger hartdebiet (tabel 0.1) is de
hartfrequentie bij kinderen hoger dan bij volwassenen. Aangezien het slagvolume
niet in dezelfde mate kan toenemen als bij volwassenen wordt het hartdebiet bij
kinderen voornamelijk bepaald door de hartfrequentie.
• De bloeddruk (tabel 0.1) daarentegen is lager bij zuigelingen en jonge kinderen dan
bij grote kinderen en adolescenten.
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• Bij zuigelingen zijn de ribben nog zacht en vervormbaar, de tussenribspieren zijn
relatief zwak en in verhouding tot het middenrif (diafragma) minder effectief. Bij
oudere kinderen zijn de tussenribspieren beter ontwikkeld en dragen in belangrijkere
mate bij aan de ademhaling. Met hun toenemende ossificatie ondersteunen de
ribben meer en meer de ademhalingsspieren en vormen zij een rigide structuur die
minder makkelijk zal collaberen bij respiratoire distress. Dit betekent dan ook dat
intercostale en sternale intrekkingen bij oudere kinderen een aanwijzing zijn van
ernstigere respiratoire belemmering dan bij zuigelingen waar zij reeds aanwezig
kunnen in een vroeger stadium.
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Tabel 0.1
Normaalwaarden Ademhalingsfrequentie AF, hartfrequentie HF en bloeddruk BD voor zuigelingen en
kinderen. Deze waarden benaderen de 50ste percentiel (tussen haakjes respectievelijk de 95ste of
de 5de percentiel)

Leeftijd

Normale AF
(bovengrens)

Normale HF
(bovengrens)

Normale syst. BD
(ondergrens)

1 maand

35 (55)

120 (175)

60 (50)

1 jaar

30 (40)

110 (170)

80 (70)

2 jaar

25 (30)

100 (160)

90 + 2 *lft
(70 + 2 *lft)

6 jaar

20 (25)

90 (130)

90 + 2 *lft
(70 + 2 *lft)

12 jaar

15 (20)

80 (100)

120 (90)

2.

Trajecten die leiden tot cardiorespiratoir arrest

Cardiorespiratoire stilstand is veel minder frequent bij kinderen dan in de volwassen
populatie. Door verschillen in anatomie, fysiologie en pathofysiologie zijn de oorzaken van
cardiorespiratoire stilstand bij kinderen niet dezelfde als bij volwassenen. Deze verschillen
veranderen met de leeftijd, gaande van de neonatale periode, over de zuigelingen- en de
kinderleeftijd (inclusief adolescentie) tot de volwassen leeftijd is bereikt.
Een hartstilstand bij kinderen is veel minder waarschijnlijk te wijten aan een primaire cardiale
aandoening (primair cardiorespiratoir arrest). Dit type van arrest is frequenter in de
volwassen populatie, treedt zeer acuut en onverwacht op en is een uiting van intrinsieke
cardiale problematiek. Vaak is onmiddellijke defibrillatie noodzakelijk aangezien het terminale
ritme vaak een schokbaar ritme is. In deze omstandigheden zal elke vertraging in de snelheid
van defibrillatie de kans op herstel van de spontane circulatie significant doen dalen.
In kinderen is secundair cardiorespiratoir arrest veel frequenter. Hartstilstand is
dan het gevolg van ernstige weefselhypoxie met myocarddysfunctie als gevolg. Deze
weefselhypoxie kan het gevolg zijn van respiratoir falen met inadequate oxygenatie of
van ernstige hypoperfusie zoals het geval is bij circulatoir falen. Om te compenseren voor
respiratoir of circulatoir falen activeert het lichaam in de beginfase adaptieve fysiologische
responsmechanismen om het hart en de hersenen te vrijwaren van hypoxie. Wanneer het
falen of de letsels verder toenemen, slaagt het lichaam er niet meer in om deze fysiologische
responsmechanismen vol te houden. Dit betekent dat het lichaam zich in een fysiologisch
gedecompenseerde status bevindt, op respiratoir of op circulatoir vlak afhankelijk van de
onderliggende oorzaak. Beiden kunnen ook simultaan aanwezig zijn. Wanneer de toestand
van het kind verder achteruitgaat treden zowel respiratoir als circulatoir falen op, hetgeen
aanleiding geeft tot cardiorespiratoir falen en uiteindelijk cardiorespiratoir arrest.
11

0

Hoofdstuk 0
Inleiding tot de EPILS cursus

Het terminale ritme zal in deze omstandigheden vaak een niet-schokbaar ritme zijn:
Polsloze elektrische activiteit (PEA) of asystolie.
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Secundair cardiorespiratoir arrest gaat vaak gepaard met een slechte prognose, vooral als
het uitlokkend cardiorespiratoir falen en het daaruit volgend arrest langdurig zijn. Het is
dan ook essentieel om tekenen van falen vroegtijdig te herkennen en onmiddellijk effectief
therapeutisch ingrijpen hieraan te koppelen. Het identificeren en vervolgens resusciteren
van een kind met een respiratoir arrest (eindstadium van gedecompenseerd respiratoir falen)
met nog aanwezige hartactiviteit gaat gepaard met minimaal 50 % lange termijnoverleving
en adequaat neurologisch functioneren. Overleving zonder neurologische sequelen na
een hartstilstand daarentegen is veel zeldzamer, zelfs voor ‘hoog-inkom’ landen. Om deze
redenen leggen de EPILS/EPALS cursussen de nadruk op de vroegtijdige herkenning van
risicosituaties en geven ze prioriteit aan de initiële stappen van een efficiënte aanpak om
zo verdere deterioratie te voorkomen.

Hoofdstuk 1.
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Herkennen van
het ernstig zieke kind

De initiële beoordeling van een ernstig ziek kind is vaak een moeilijke opdracht. Complexe
informatie moet geïntegreerd worden en therapeutische beslissingen dienen in een zeer
kort tijdsspan genomen te worden, soms door zorgverleners zonder veel ervaring met
ernstig zieke kinderen.
Zoals in alle noodsituaties zorgt een systematische en een op prioriteiten gebaseerde
aanpak voor betrouwbaarheid en optimalisatie van het teamwerk.
Voor kinderen van alle leeftijden bestaat de initiële evaluatie uit 4 sequentiële stappen:
1. Eerste Observationele evaluatie of Quick Look.
2. Primaire Fysiologische evaluatie door middel van de ABCDE benadering.
3. 	Secundaire Klinische beoordeling bestaande uit een anamnese en een gedetailleerd
klinisch onderzoek.
4. 	Tertiaire Aanvullende evaluatie met labo onderzoeken, beeldvorming en andere
aanvullende diagnostiek.
Enkel de 2 eerste stappen worden in dit hoofdstuk (en bij uitbreiding in heel deze cursus)
besproken. Het is immers tijdens deze 2 cruciale stappen dat de identificatie van potentieel
levensbedreigende aandoeningen en de onmiddellijke aanpak ervan plaatsvinden. De
identificatie en de behandeling verlopen simultaan en op continue wijze om verdere
deterioratie naar een cardiorespiratoir arrest te voorkomen.
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het herkennen van het ernstig zieke kind. Hoewel
evaluatie en aanpak simultaan verlopen zullen deze voor alle duidelijkheid in afzonderlijke
hoofdstukken behandeld worden.
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 et cruciale element van deze systematische benadering is het
H
principe dat wanneer een potentieel levensbedreigend probleem
geïdentificeerd wordt, dit onmiddellijk aangepakt wordt alvorens
over te gaan naar de volgende stap in de sequentie: ‘Treat as you go’
benadering.

1.

Eerste observationele benadering: ‘Quick Look’

Elk van deze componenten wordt afzonderlijk geëvalueerd door middel van vooropgestelde
bevindingen (zie onder). Enige vastgestelde abnormaliteit wijst op een instabiel kind dat
een onmiddellijke ABCDE evaluatie en mogelijk klinische interventie nodig heeft.

1.1.

Behaviour (Gedrag)

Omvat de evaluatie van de spiertonus en mentale status en geeft de adequaatheid van de
respiratoire, circulatoire en cerebrale functie weer:
• Geen spontane beweging, onmogelijkheid om te staan of te zitten
• Minder alert of minder interactie met de clinicus of de ouder, biedt geen weerstand
aan het onderzoek
• Ontroostbaar
• Zwakke schrei, abnormale spraak voor de leeftijd
• Abnormale lichaamshouding, voorkeur voor de zittende positie
• Convulsies, abnormale bewegingen
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De ‘Quick Look’ evaluatie is een snelle manier om (in enkele seconden) te beslissen of het
kind al dan niet ernstig ziek is en of het nood heeft aan onmiddellijke levensreddende
interventies en extra middelen. Het is een zeer snelle hands-off beoordeling bij het
eerste visuele contact met de patiënt. Met een eerste blik vanop afstand, enkel gebruik
makend van visuele en auditieve aanwijzingen beslis je in minder dan 30 seconden
of de patiënt mogelijk vitaal bedreigd is en dus nood heeft aan een ABCDE evaluatie.
Een mnemotechnisch middel om de verschillende componenten van deze eerste
snelle beoordeling (Quick Look) te memoriseren is BBB: Behaviour (Gedrag), Breathing
(Ademhaling), Body Colour (Kleur).

1.2.

Breathing (Ademhaling)

Beschrijft de respiratoire status, vooral de arbeid die het kind dient te leveren om te
oxygeneren en te ventileren.
• Abnormale ademhalingsgeluiden: gedempte of hese spraak, stridor, kreunen,
wheezing
• Intrekkingen: supraclaviculair, intercostaal of substernaal, heen en weer knikken
van het hoofd

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

• Neusvleugelen bij inademing

1.3.

Body colour (Kleur)

Beschrijft de circulatoire functie voornamelijk in termen van de huidperfusie.
• Bleekheid: bleke huidskleur of slijmvliezen
• Gebloemd aspect: vlekkerige huidverkleuring ten gevolge van verschillende
graden van vasoconstrictie
• Cyanose: blauwachtige verkleuring van de huid en slijmvliezen

2.

Primaire evaluatie: ABCDE

Na de algemene snelle handenvrije beoordeling dringt zich in elk ziek of gewond kind
een gestandaardiseerde ABCDE evaluatie op. Deze bestaat uit een volledige evaluatie
en desgewenst ondersteuning van de luchtweg (Airway), de ademhaling (Breathing), de
circulatie (Circulation) en de neurologisch toestand (Disability).
Het is belangrijk om deze evaluatie op regelmatige tijdstippen te herhalen, vooral na een
interventie om het effect ervan te kunnen beoordelen en na elke majeure wijziging in de
klinische toestand van de patiënt.

 anneer een kind areactief was bij de eerste beoordeling dient er
W
een korte beoordeling van het bewustzijn te gebeuren (alvorens te
starten met de evaluatie van de luchtweg) door middel van verbale
of tactiele stimulatie om een juistere inschatting van het niveau van
bewustzijn te kunnen maken.
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2.1.

Airway (Luchtweg)

De primaire evaluatie start met de beoordeling van de luchtweg. Dit gebeurt door te kijken,
te luisteren en te voelen (Look, Listen, Feel):
Figuur 1.1
Kijk (Look), Luister (Listen), Voel (Feel)
De doorgankelijkheid van de luchtweg wordt geëvalueerd door na te gaan of de thorax op en neer gaat,
te luisteren of er ademhalingsgeluiden zijn en eventuele verplaatsing van lucht te detecteren ter hoogte
van de mond of neus van de patiënt.

LUISTER naar ademhalingsgeluiden en
bijgeluiden ter hoogte van neus en mond
(of ausculteer).
VOEL voor luchtverplaatsing ter hoogte
van neus en mond.

Deze evaluatie laat toe om 3 verschillende situaties te onderscheiden:
de patiënt is goed in staat om de luchtweg open te houden (vrije en veilige luchtweg),
de luchtweg is bedreigd of de luchtweg is gedeeltelijk of volledige geobstrueerd.
Wanneer er thoraxexcursies gezien worden, wanneer er luchtverplaatsing gedetecteerd
wordt ter hoogte van de neus of mond, en wanneer er normale ademhalingsgeluiden en/
of een normale spraak aanwezig zijn dan is er meest waarschijnlijk sprake van een vrije
luchtweg.
Afwijkende ademhalingsgeluiden (bv. stridor, reutels) kunnen dan weer op een partiële
obstructie van de luchtweg wijzen door beperking van de normale luchtflow, zoals bv.
secreties, zwelling of een vreemd voorwerp.
Kinderen met een ingedaald bewustzijn lopen risico op obstructie van de luchtweg ten
gevolge van een verminderde faryngeale spiertonus waardoor de tong naar achter valt en
zo een bovenste luchtwegobstructie veroorzaakt.
Bewuste kinderen die kortademig zijn nemen een positie aan die hun respiratoire capaciteit
maximaliseert. In het geval van een bovenste luchtwegobstructie is dit vaak een ‘sniffing’
positie omdat deze de doorgankelijkheid van hun bovenste luchtweg optimaliseert.
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KIJK voor thoracale (of abdominale)
bewegingen.

Als de luchtweg niet vrij is of bedreigd is, dient men onmiddellijk in te grijpen alvorens over te
gaan naar de evaluatie van de ademhaling. Deze interventies (afzuigen/suctie, opening van
de luchtweg al dan niet met extra hulpmiddelen) worden verder in hoofdstuk 2 besproken.

2.2. Breathing (Ademhaling)

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

De verplaatsing van lucht in en uit de longen en adequate uitwisseling van O2 (oxygenatie)
en CO2 (ventilatie) ter hoogte van de alveolocapillaire membraan zijn noodzakelijk voor
een normale respiratoire functie.

2.2.1. Evaluatie en interventies
Na de evaluatie van de luchtweg en na het nodige te hebben gedaan om een vrije luchtweg
te bekomen, dient men over te gaan tot de evaluatie van de ademhaling. Dit gebeurt door
volgende items te beoordelen:
• Ademhalingsfrequentie (Respiratory Rate)
• Ademhalingsarbeid (Work of breathing)
• Teugvolume (Tidal Volume)
• Oxygenatie (Oxygenation)
(RTWO kan als mnemotechnisch middel gebruikt worden).
Deze evaluatie laat toe om de respiratoire status als stabiel, gecompenseerd of
gedecompenseerd respiratoir falen te bestempelen.
 eze indeling dient nooit op één enkel abnormaal item gestoeld te
D
worden doch steeds op het geheel van alle bevindingen.

In functie van de ernst van respiratoire dysfunctie dienen de nodige interventies uitgevoerd
te worden en dit alvorens over te gaan naar de evaluatie van de circulatoire functie.

2.2.2. Ademhalingsfrequentie
De ademhalingsfrequentie varieert met de leeftijd (tabel 0.1) en in functie van agitatie,
koorts etc. Trendbewaking is dan ook veel nuttiger dan een eenmalige meting.
Afwijkingen in de ademhalingsfrequentie kunnen ingedeeld worden als te snel (tachypnoe),
te traag (bradypnoe) of afwezig (apnoe).
• Om het ademminuutvolume zo lang mogelijk te bewaren zal bij achteruitgang
van de respiratoire functie de ademhalingsfrequentie toenemen. In deze
omstandigheden gaat de tachypnoe bijna steeds gepaard met een toegenomen
ademhalingsarbeid.
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• Een lage ademhalingsfrequentie (bradypnoe) kan kaderen in een ingedaald
bewustzijn of hypothermie.
Tachypnoe zonder respiratoire distress kan ook te wijten zijn aan niet-pulmonaire oorzaken
(bv. circulatoir falen, diabetische ketoacidose).
Een daling van de ademhalingsfrequentie bij een ernstig ziek kind
kan wijzen op uitputting en is dan ook een omineus teken in deze
omstandigheden.

Tekenen van toegenomen ademhalingsarbeid zijn (figuur 1.2) intercostale, sternale en
subcostale intrekkingen, neusvleugelen, heen en weer knikken van het hoofd (head
bobbing) en contractie van de spieren van de anterieure thoraxwand.
Figuur 1.2
Een kind met toegenomen ademhalingsarbeid

ormaal gezien is de mate waarin de ademhalingsarbeid
N
toegenomen is proportioneel met de ernst van het respiratoir falen.
Uitzondering hierop zijn situaties waarin er geen tekenen (meer)
zijn van toegenomen ademhalingsarbeid zoals bv. bij ingedaald
bewustzijn, neuromusculaire aandoeningen en uitputting (teken
van decompensatie).
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2.2.3. Ademhalingsarbeid

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

• Intrekkingen
De mate waarin er intrekkingen optreden zijn een indicatie voor de ernst van de respiratoire
distress. Echter, ten gevolge van een sterk compliante thoraxwand treden intrekkingen bij
zuigelingen in een relatief vroeg stadium op, terwijl bij oudere kinderen (> 5 jaar) met een
minder compliante thoraxwand het optreden van intrekkingen wijst op een ernstigere
belemmering van hun respiratoire functie.
• Heen en weer knikken van het hoofd en paradoxale ademhaling
Bij toegenomen ademhalingsarbeid kan de Mm. Sternocleidomastoideus aangesproken
worden als een accessoire ademhalingsspier. Bij zuigelingen kan dit aanleiding geven
tot ‘head bobbing’, namelijk de op- en neerwaartse beweging van het hoofd bij elke
ademhalingsbeweging met een minder efficiënte ventilatie tot gevolg.
Men spreekt van een paradoxale ademhaling als er een paradoxale beweging van het
abdomen optreedt bij inspiratie, namelijk abdominale expansie en thoracale retractie bij
contractie van het diafragma. Dit maakt de ademhaling minder efficiënt aangezien het
teugvolume kleiner is ondanks de toegenomen ademhalingsarbeid.
• Inspiratoire en expiratoire ademhalingsgeluiden
Een inspiratoir geluid met een hoge toon (stridor) treedt typisch op bij een partiële
extrathoracale bovenste luchtwegobstructie. Een bifasische stridor (inspiratoir en expiratoir)
wijst op een obstructie op hoog tracheaal niveau.
Bij een meer distaal gelegen (laag tracheaal) niveau wordt het geluid meer expiratoir.
Het optreden van wheezing (verlengd expiratoir geluid, rechtstreeks hoorbaar of via de
stethoscoop) wijst op een vernauwing ter hoogte van de lagere luchtwegen, meestal op
bronchiaal of bronchiolair niveau (intrathoracaal). De wheezing wordt luider naarmate de
obstructie toeneemt. Een in sterkte afnemend geluid kan optreden bij een volledige obstructie
of bij uitputting.
• Kreunen
Kreunen treedt voornamelijk op bij neonaten maar soms ook bij zuigelingen en oudere
kinderen. Het is het gevolg van een uitademing tegen een partieel gesloten stemspleet
in een poging om het residueel longvolume te behouden. Het wijst vaak op ernstige
pathologie.

2.2.4. Teugvolume
Het teugvolume bij spontane ademhaling blijft constant doorheen het leven. Een
kwantitatieve evaluatie gebeurt door middel van:
• Visuele detectie van thoraxexpansie
• Beluistering van het binnenkomen van lucht in alle longzones (auscultatie)
E en ‘stille’ thorax is een omineus teken dat op een sterk gereduceerd
teugvolume wijst.
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2.2.5. Oxygenatie
Een zuiver klinische wijze om de oxygenatie te evalueren is na te gaan of er sprake is van
centrale cyanose (met name: van de mondslijmvliezen) wijzende op hypoxemie.
Dit is echter een laat en inconsistent teken van respiratoir falen. Het is belangrijk om zich te
realiseren dat de afwezigheid van cyanose niet garant staat voor een normale zuurstofsaturatie.
Cyanose kan immers gemaskeerd worden door extreme bleekheid in het kader van perifere
vasoconstrictie of door uitgesproken anemie. Perifere cyanose ter hoogte van de extremiteiten
is dan weer eerder een gevolg van circulatoir falen dan van respiratoir falen.

2.2.6. Effect van respiratoir falen op andere organen
• Respiratoire dysfunctie wordt vergezeld van tachycardie.
• Een wijziging in de graad van bewustzijn wijst op decompensatie. Met progressie
van het respiratoir falen zal het kind mogelijk initieel geagiteerd worden (bv. zich
verzetten tegen het zuurstofmasker) om daarna te evolueren naar een slaperige
toestand en uiteindelijk het bewustzijn te verliezen.

2.3. Circulatie
2.3.1. Circulatoir falen
Shock is een klinische toestand waarbij de bloedflow en het aanleveren van voedingsstoffen
naar de weefsels onvoldoende is om aan de metabole behoeften te voldoen. Dit geeft
aanleiding tot een anaeroob metabolisme, accumulatie van lactaat en celschade. Shock
evolueert over een continuüm van ernst van gecompenseerd circulatoir falen naar een
gedecompenseerd status.
Gecompenseerde shock is de vroege fase alvorens hypotensie ontstaat. Het klinisch
beeld volgt uit de compensatiemechanismen die worden aangesproken om de perfusie
van vitale organen zo lang mogelijk te vrijwaren: met name tachycardie, slechte perifere
circulatie (koude extremiteiten, verlengde capillaire refill), zwakke perifere pulsaties en
verminderde diurese.
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Een meer betrouwbare manier om de oxygenatie te beoordelen bij een vermoeden van
respiratoir falen, zelfs in afwezigheid van cyanose, is dan ook de zuurstofsaturatie te meten
door middel van een pulsoximeter. Pulsoximetrie is een zeer waardevol hulpmiddel bij
de evaluatie en monitoring van respiratoir falen en zou systematisch gebruikt dienen te
worden om de arteriële zuurstofsaturatie op een transcutane manier te meten [SpO2].
Deze meting dient vanzelfsprekend altijd geïnterpreteerd te worden rekening houdende
met de hoeveelheid toegediende zuurstof. Zo is een meting van 95 % in kamerlucht niet
zo zorgwekkend terwijl dezelfde meting in 60 % zuurstof wel een ernstige bevinding is.
De betrouwbaarheid van saturatiemeters daalt wanneer de SpO2 < 70 % is, wanneer
er een slechte perifere circulatie is (bv. shock, hypothermie) en/of in aanwezigheid van
carboxyhemoglobinemie of methemoglobinemie.

Wanneer er hypotensie optreedt is er sprake van gedecompenseerde shock en op dat
moment komt de perfusie van vitale organen (hart, hersenen) in het gedrang zoals blijkt
uit bewustzijnsdaling en verzwakte centrale pulsaties.
Shock kan op zich gepaard gaan met een gestegen, normale of gedaalde bloeddruk of
hartdebiet.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

2.3.2. Evaluatie en interventies
Na de ademhaling geëvalueerd te hebben en de nodige interventies te hebben uitgevoerd
om de oxygenatie en de ventilatie te ondersteunen, dient men over te gaan naar de
evaluatie van de circulatie:
1.
2.
3.
4.
5.

Hartfrequentie (Pols)
Perifere Perfusie
Polsvolume
Bloeddruk (Pressure)
Preload

(5P als mnemotechnisch middel)
Deze evaluatie laat toe om 3 situaties te onderscheiden namelijk normale circulatoire
status, gecompenseerd of gedecompenseerd circulatoir falen (shock).
 ok hier is het van belang om de verschillende tekens van shock
O
te integreren want geen enkel teken volstaat op zichzelf om de
diagnose van shock te bevestigen. Bv.
• E en verlengde capillaire refill op zichzelf volstaat niet om de
diagnose van circulatoire dysfunctie rond te maken. De capillaire
refill kan immers verlengd zijn bij lage omgevingstemperatuur,
door koorts geïnduceerde vasoconstrictie, etc. Wanneer echter
afwijkingen van de capillaire refill gepaard gaan met andere
tekenen van circulatoire dysfunctie zoals tachycardie, zwakke
perifere pulsaties dan wijst dit wel op circulatoire dysfunctie.
• Z
 wakke perifere pulsaties zijn suggestief voor shock maar bij
anafylactische shock, neurogene shock en bij bepaalde types van
septische shock kan er juist sprake zijn van heffende pulsaties.
De evaluatie van een kind in shock is pas volledig als er ook een evaluatie van het hartritme
plaatsvindt via ECG monitoring.
De nodige interventies dienen uitgevoerd worden in functie van de graad van circulatoire
dysfunctie. Zij worden verder toegelicht in hoofdstuk 3.
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2.3.3. Pols - Hartfrequentie [HF]
Sinus tachycardie wordt frequent vastgesteld bij angst, koorts of pijn maar ook bij hypoxie,
hypercapnie of hypovolemie (aspecifiek maar vroegtijdig teken). Wanneer de stijging van
de hartfrequentie niet volstaat om een adequate weefselperfusie te behouden, zullen
de ontstane hypoxie en acidose aanleiding geven tot bradycardie wat erop wijst dat het
cardiorespiratoir arrest zeer nabij is.

2.3.4. Perifere perfusie

In een gezond kind voelt de huid warm en droog aan en is de huidskleur roze over het hele
lichaam tenzij bij lage omgevingstemperaturen. Capillaire refill wordt aangewend om de
perfusie in te schatten. Wanneer deze verlengd is kan dit dan ook wijzen op een zich instellende
shock. De capillaire refill tijd wordt bepaald door lokaal druk uit te oefenen ter hoogte van
de huid van het nagelbed of het sternum gedurende 5 seconden. Na het loslaten zou de
doorbloeding terug genormaliseerd moeten zijn binnen de 2 seconden. Men dient erop te
waken dat wanneer men de capillaire refill van de ledematen beoordeelt, men het lidmaat ter
hoogte van het niveau van het hart positioneert om veneuze stase te vermijden. Verminderde
huidperfusie wijst op perifere vasoconstrictie en is een vroegtijdig teken van shock.
Een ander teken van perifere vasoconstrictie is een demarcatielijn tussen een zone waar
de huid koud aanvoelt en een zone waar de huid nog goed geperfundeerd is en dus
warm aanvoelt, vaak startend aan de vingers. Wanneer de toestand verder achteruitgaat
verplaatst deze demarcatielijn zich opwaarts langs de ledematen naar de thorax. Een
gebloemde huid, bleekheid en perifere cyanose zijn andere tekens van een slechte perifere
perfusie die optreden bij een daling van het hartdebiet.

2.3.5. Polsvolume
De amplitude van de pulsaties reflecteert het verschil tussen de systolische en diastolische
bloeddruk. Bij een patiënt in shock zal de amplitude initieel afnemen om vervolgens echt
zwak te worden en finaal zullen er geen pulsaties meer palpeerbaar zijn. In een eerste
fase vermindert de amplitude van de perifere (distale) pulsaties (radiaal, tibiaal, pedaal),
in een latere fase zullen ook de centrale pulsaties in sterkte afnemen (carotis, brachialis,
femoralis). De vergelijking tussen de sterkte van de centrale en de distale pulsaties kan dan
ook nuttige informatie geven. Zwakkere perifere pulsaties kunnen echter ook optreden bij
perifere vasoconstrictie zoals bij koorts, koude of angst. Verminderde centrale pulsaties
wijzen op een dreigend cardiorespiratoir arrest.

2.3.6. Bloeddruk
In een eerste fase zullen de hartfrequentie en de systeemweerstand toenemen om een
daling van de bloeddruk te voorkomen. Pas bij het falen van deze compensatiemechanismen
treedt er hypotensie op en bevindt de patiënt zich in een gedecompenseerd circulatoir falen.
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De systeemweerstand [SVR] kan ingeschat worden door een evaluatie van de capillaire
refill tijd, de huidtemperatuur en de diastole bloeddruk [BD].

Hypotensie is vooral in hypovolemische shock een laattijdig fenomeen (pas aanwezig
vanaf het verlies van ongeveer 40 % van het circulerend volume). Onafhankelijk van het
type shock is hypotensie een teken van fysiologische decompensatie en dient dan ook
onmiddellijk agressief aangepakt te worden om de evolutie naar cardiorespiratoir falen en
arrest te voorkomen.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

2.3.7. Preload
De klinische inschatting van de preload kan helpen om een onderscheid te maken tussen
cardiogene shock en andere types van shock. Bij een gezond kind zijn de Jugularis venen
nauwelijks zichtbaar en is de lever maximum 1 cm onder de ribbenboog palpeerbaar. Bij
een significante toename van de preload, zoals bv. bij volumeoverbelasting of hartfalen
zal de lever vergroten, zullen de jugulaire venen dilateren en zullen er crepitaties hoorbaar
worden bij longauscultatie.

2.3.8. Effect op andere organen
De orgaan perfusie wordt bepaald door het hartdebiet en de perfusiedruk. De perfusie van
de huid, van de nieren en van de hersenen weerspiegelen het beste de kwaliteit van de
orgaanperfusie.
• Tachypnoe kan optreden als compensatiemechanisme bij circulatoire dysfunctie.
• Een afname van de diurese (< 1 ml/kg/u) is een indicator van een inadequate renale
perfusie bij patiënten in shock. Het volgen van de diurese is dan ook een efficiënte
klinische manier om de progressie van shock en het effect van de behandeling te
monitoren.
• Tekens van cerebrale hypoperfusie variëren met de ernst en de duur van het insult.
Wanneer circulatoire dysfunctie aanleiding geeft tot significante wijzigingen in het
neurologisch functioneren is er sprake van gedecompenseerd circulatoir falen.
-- A
 ls cerebrale hypoperfusie zeer abrupt optreedt zoals het geval is bij een
aritmie, dan kunnen de eerste tekenen bewustzijnsverlies, convulsies of
gedilateerde pupillen zijn.
-- Wanneer hypoperfusie trager ontstaat dan zullen agitatie, lethargie en
irritabiliteit op de voorgrond staan.

2.4

Neurologische evaluatie – Neurologische problemen (D)

Bij respiratoir of circulatoir falen zijn de compensatiemechanismen erop gericht om
preferentieel de perfusie van het hart en de hersenen te vrijwaren. Vandaar dan ook dat
een evaluatie van de neurologische functie van belang is om de fysiologische status van
het kind te bepalen. Na een gestructureerde adequate ABC aanpak en idealiter voor de
toediening van bewustzijnsverlagende middelen is het noodzakelijk om een eerste
neurologische evaluatie uit te voeren.
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Terwijl zowel respiratoire als circulatoire problematiek centraal neurologische weerslag
kunnen hebben, kan een primair neurologische problematiek ook directe respiratoire,
circulatoire of andere vitaal bedreigende gevolgen hebben (bv. meningitis, status
epilepticus, gedecompenseerde intracraniële hypertensie). Deze problemen moeten
herkend worden tijdens de primaire evaluatie aangezien zij onmiddellijk dienen aangepakt
te worden.
• Een snelle inschatting van het bewustzijnsniveau kan gebeuren door middel van de
AVPU score:

Alert

Normale reactie

Verbaal

Reageert op aanspreken

Pijn

Reageert alleen op een pijnstimulus

Niet responsief

Reageert niet ondanks enige stimulatie (unresponsive)

Een pijnstimulus kan gegeven worden door middel van sternale of supra-orbitale druk. Een
score P op de AVPU score is equivalent aan een belangrijk neurologisch falen (definitie van
‘coma’).
• De grootte en de reactiviteit van de pupillen kan beïnvloed worden door een aantal
dingen zoals cerebrale letsels, congenitale afwijkingen en medicatie. Wanneer
echter pupilafwijkingen gepaard gaan met een ernstige bewustzijnsdaling wijst
dit op de aanwezigheid van intracraniële overdruk die onmiddellijk ingrijpen
noodzakelijk maakt.
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Tabel 1.1
AVPU score

2.5

Omgeving / Blootstelling

Tijdens de laatste fase van de primaire evaluatie gaat men snel na of er directe aanwijzingen
zijn voor de toestand van de patiënt. Het ontkleden van de patiënt, met respect voor de
privacy, is hierbij noodzakelijk. Verder gaat men na of er koorts is, tekenen van trauma,
duidelijke huidrashes etc. Men dient er wel op bedacht te zijn dat kinderen ten gevolge van
hun immatuur thermoregulatiesysteem snel afkoelen. Pijn en discomfort dienen zo snel
mogelijk behandeld te worden na de initiële ABCDE evaluatie.

1
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Een nuttig acronym hiervoor is AMPLE:
Allergy (allergie)?
Medication (medicatie)?
Past History (voorgeschiedenis)?
Last Meal (laatste maaltijd)?
Environment/exposure (omgeving – blootstelling)?

3.

Finale evolutie naar cardiorespiratoir falen

Tekenen van cardiorespiratoir falen zijn bewustzijnswijziging, hypotonie, tachycardie,
verminderde centrale pulsaties en afwezige distale pulsaties. Bradycardie, hypotensie,
bradypnoe, gaspen en apnoe zijn terminale symptomen die erop wijzen dat het optreden
van een arrest zeer nabij is.
Onmiddellijk herkenning van een circulatoir arrest is essentieel aangezien dit het starten
van cardiopulmonaire resuscitatie noodzakelijk maakt.
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Figuur 1.3
De systematische beoordeling en aanpak van een kritisch ziek kind.

Reactief?
JA

A

NEE

Beoordeel de luchtweg

Stabiliseer/Open de luchtweg

B

Open de luchtweg
JA

Beoordeel de ademhaling

ADEMHALING AANWEZIG?
NEE

Rate (Ademhalingsfrequentie)
Work of breathing (Ademhalingsarbeid)
Teugvolume
Oxygenatie

Ventileer

Oxygeneer/Ondersteun de ventilatie

C

JA

Beoordeel de circulatie

NEE

Pols (Hartfrequentie)
Perifere Perfusie
Pols volume (pulsaties)
Pressure (bloeddruk)
Preload

Thoraxcompressies

Vasculaire toegang/Vocht/Medicatie

D

Beoordeel mentale status
AVPU/GCS motor score

E

TEKENS VAN LEVEN? PULSATIES?

Blootstelling - AMPLE?
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Vrij en veilig?
Bedreigd?
Geobstrueerd?

Hoofdstuk 2.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Luchtweg en ademhaling
1.

Vrije luchtweg

Luchtwegobstructie is een veel voorkomend probleem bij de reanimatie van kinderen.
Het kan de primaire oorzaak zijn van een cardiorespiratoire stilstand (bv. aspiratie van een
vreemd voorwerp), of het gevolg zijn van een progressief verlopend ziekteproces waarbij
door bv. hypoxie bewustzijnsdaling optreedt. Bij het bewusteloze kind kan de luchtweg
geobstrueerd raken door het achteruitzakken van de relatief grote tong (figuur 2.1). Ongeacht
de oorzaak moet een geobstrueerde luchtweg snel herkend en geopend worden, om schade
aan vitale organen door secundaire hypoxie te voorkomen.
Figuur 2.1
Luchtwegobstructie bij een bewusteloos kind, veroorzaakt door achteruitvallen van de tong.

2.1.

Inschatting van de luchtweg

Een vrije luchtweg wordt ingeschat door de ademhaling te ‘zien, horen en voelen’.
 et vaststellen van thoraxbewegingen betekent niet noodzakelijk
H
dat de luchtweg vrij is.
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2.2. Aanpak van de luchtweg
2.2.1. Het kind met bewaard bewustzijn

2.2.2. Het bewusteloze kind
Bij een bewusteloos kind, al dan niet spontaan ademend, is een correcte aanpak van de
luchtweg prioritair, gezien het risico op luchtwegobstructie door het achteruitvallen van
de tong. Efficiënte gasuitwisseling is enkel mogelijk wanneer de luchtweg gevrijwaard is.
De luchtweg dient geopend te worden door correcte positionering van het hoofd via
‘head tilt – chin lift’ of via het jaw-thrust maneuver (figuur 2.3 – 2.4). Hoe exact het hoofd te
positioneren hangt af van de leeftijd en individuele kenmerken. Bij jonge kinderen dient het
hoofdje in de regel in neutrale positie geplaatst te worden, oudere kinderen hebben vaak
iets meer extensie nodig. Zowel hyperextensie als flexie kunnen tot luchtwegobstructie
leiden (figuur 2.2).
Figuur 2.2
Openen van de luchtweg: Zowel hyperextensie als flexie kunnen tot luchtwegobstructie leiden.

Hyperextensie

Flexie

• Head tilt-chin lift (figuur 2.3): benader het kind van opzij en draai het indien
nodig voorzichtig op de rug. Plaats een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd
voorzichtig naar achter. Bij zuigelingen dient het hoofd in neutrale positie geplaatst
te worden (dit betekent dat de as doorheen de oortjes in lijn ligt met de as doorheen
het midden van de thorax). Bij het oudere kind is meer extensie noodzakelijk (de
zogenaamde ‘sniffing’ positie). De ‘chin lift’ gebeurt door de vingertoppen op het
beenderige gedeelte van de onderkaak te plaatsen en de kin opwaarts te tillen.
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Een ziek of gewond kind met efficiënte spontane ademhaling dient in een voor hem
comfortabele positie ondersteund te worden – bij voorkeur in de houding die het kind
spontaan aanneemt om een vrije luchtweg te bekomen. Geforceerd neerliggen of
ongewenste houdingen doen aannemen kan angst, stress en dus een toegenomen
zuurstofconsumptie in de hand werken. Alle handelingen dienen op een rustige manier
uitgevoerd te worden. Bevochtigde zuurstof kan best toegediend worden op een manier
die door het kind getolereerd wordt. Ouders dienen aangemoedigd te worden om bij hun
kind te blijven.

• Het jaw-thrust maneuver (figuur 2.4): is de voorkeursmethode bij vermoeden van
een spinaal trauma. Achter het kind gepositioneerd plaatst een hulpverlener beide
handen op de zijkanten van het hoofd van het kind. Twee of drie vingertoppen
omvatten de kaakhoek en tillen de onderkaak op, terwijl de duimen op de wangen
rusten. Om dit maneuver te ondersteunen rusten de ellebogen van de hulpverlener
hierbij op het oppervlak waarop de patiënt ligt.
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Figuur 2.3
Openen van de luchtweg: Head tilt-chin lift.

2

Figuur 2.4
Openen van de luchtweg: Jaw-thrust. Geniet de voorkeur bij vermoeden van spinaal trauma.

Vermijd zowel hyperextensie als overmatige flexie van de nek, alsook
druk uitgevoerd op de weke delen van de onderkaak, gezien dit alles
kan leiden tot obstructie van de luchtweg.
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Suctie is aanbevolen wanneer de luchtweg belemmerd wordt door secreties, braaksel of
bloed, en wanneer het kind deze niet kan ophoesten.
Een harde en brede Yankauer zuiger is verkrijgbaar in zowel kinder- als volwassen
maat en is nuttig om braaksel en dik slijm snel weg te zuigen. Soepele uitzuigkatheters
zijn minder traumatisch voor jonge kinderen maar hebben minder suctie capaciteit
en kunnen gemakkelijk verstoppen.

Figuur 2.5
Materiaal

2.2.3.

Hulpmiddelen om de luchtweg open te houden

• Orofarygeale luchtweg of canule
De Guedel of Mayo canule kan worden gebruikt om de doorgang open te houden tussen
de tongbasis en de achterste farynxwand. Ze belet dat de bovenste luchtweg belemmerd
wordt door de weke delen van de farynxwand en de tong. Er zijn verschillende maten
beschikbaar, van 00 (prematuur) tot 4-5 (volwassene).
De juiste maat orofaryngeale canule reikt van het midden van de snijtanden (of waar die
zullen uitkomen) tot aan de hoek van de onderkaak (met de holle kant tegen de wang).
Indien niet de juiste maat wordt gebruikt kan trauma, laryngospasme of een toename
van de obstructie worden veroorzaakt. Indien twijfel bestaat tussen 2 maten, kies dan de
kleinste maat eerst. Herevalueer de luchtweg steeds na plaatsing.
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Suctie van de luchtweg bij een kind met een intacte braakreflex kan braken met
aspiratie en ook larynxspasme tot gevolg hebben. Voorzichtigheid is geboden.
Langdurige suctie kan bij zuigelingen via vagale prikkeling ook bradycardie
veroorzaken. Directe visualisatie tijdens suctie zal deze handelingen efficiënter
en minder traumatisch maken. Het gebruik van een Y-stuk of een zijopening die
intermitterend kan worden afgesloten is nuttig om de uitzuigkracht te controleren.
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Het inbrengen van een orofaryngeale canule (figuur 2.6) bij kinderen moet voorzichtig
gebeuren om beschadiging van het weke verhemelte te voorkomen. De orofaryngeale
canule kan ingebracht worden met de concave (holle) zijde naar beneden, gebruik makend
van een tongspatel of laryngoscoopblad om de tong naar beneden te duwen. Dit heeft
als bijkomend voordeel de directe visualisatie van de orofarynx en aldus controle over de
plaatsing. Dezelfde techniek als bij volwassenen kan echter ook gebruikt worden (bij oudere
kinderen), met name insertie met de tip naar boven (concaaf naar boven) tot het zachte
deel van het verhemelte wordt geraakt, waarna de tube 180° wordt gedraaid en dan dieper
geduwd. De rand van de orofaryngeale canule rust op de snijtanden.
Figuur 2.6
Orofaryngeale canule: bepaling van de maat en plaatsing

2

 rofaryngeale canules worden best enkel bij bewusteloze patiënten
O
geplaatst. Bij (partieel) bewaard bewustzijn wordt dit vaak niet goed
verdragen, met braken of laryngospasme tot gevolg. Aanwezigheid
van een orofaryngeale canule beschermt niet tegen aspiratie
van maaginhoud. De luchtweg moet geherevalueerd worden na
plaatsing en oxygenatie en/of ventilatie correct ondersteund.

Figuur 2.7
Nasofaryngeale luchtweg of canule: bepaling van de maat en plaatsing
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• Nasofaryngeale canule
Nasofaryngeale canules zijn vervaardigd uit soepel rubber of silicone en ontworpen om de
doorgang van neusgat tot farynx te vrijwaren. De kleinere kindermaten zijn niet altijd voorradig;
een ingekorte endotracheale tube kan hiervoor in de plaats worden gebruikt (bevestig dan
een veiligheidsspeld aan het uiteinde om te verhinderen dat de tube volledig in het neusgat
verdwijnt). De juiste lengte wordt bepaald door de afstand te meten van de neustip tot aan de
tragus van het oor. De canule dient in het neusgat te passen zonder anderzijds witverkleuring
van de huid rondom te veroorzaken. De diameter van de canule kan ingeschat worden door
de diameter van de pink van de patiënt te nemen.

Nasofaryngeale canules worden beter verdragen dan orofaryngeale canules door kinderen
met bewaard bewustzijn. Het is het instrument bij uitstek in het geval van een bewuste,
spontaan ademende patiënt met een evident belemmerde bovenste luchtweg door zwelling
van de tong. Het gebruik is tegenaangewezen bij patiënten met een schedelbasisfractuur
(tenzij er geen alternatief is) of bij ernstige stollingsstoornissen.
Gebruik van een nasofaryngeale canule beschermt de luchtweg niet tegen aspiratie van
maaginhoud. Na plaatsing dient de luchtweg grondig geherevalueerd te worden en dient
oxygenatie op adequate wijze ondersteund te worden.

2.

Oxygenatie en ventilatie

In het eerste hoofdstuk werd het belang van het vroegtijdig herkennen en aanpakken
van gecompenseerd en gedecompenseerd respiratoir falen benadrukt. In de universele
ABCDE systematiek staat B voor ‘breathing’ of ‘ademhaling’ wat zowel oxygenatie (opname
van zuurstof uit de omgevingslucht) als ventilatie (uitwas van koolzuur uit het bloed)
omvat. Meerdere variabelen bepalen deze gasuitwisselingsprocessen en problemen bij
elk van deze kunnen leiden tot respiratoir falen. Interventies gericht op deze variabelen
kunnen daarentegen de toestand van de patiënt gunstig beïnvloeden. Het is belangrijk
in te zien dat oxygenatie en ventilatie tot op zekere hoogte twee aparte functies van het
ademhalingssysteem zijn en dat de ondersteuning van één functie niet noodzakelijk leidt
tot verbetering van de andere.

2.1.

Zuurstoftoediening

Bij ernstig zieke of gewonde kinderen met tekenen van gecompenseerd of
gedecompenseerd respiratoir falen moet zo snel mogelijk zuurstof toegediend te worden.
Bij aanvang wordt zuurstof aan de hoogst mogelijke beschikbare concentratie toegediend.
Zuurstof kan toegediend worden via een vaste (muur) of draagbare (flessen) gasbron.
Hierbij wordt een flowmeter gebruikt met de mogelijkheid 15 l/min te geven. Idealiter is de
zuurstof eveneens bevochtigd, om uitdroging van slijm en slijmvliezen te verhinderen, en
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De tube wordt goed bevochtigd of voorzien van een glijmiddel en met een zacht draaiende
beweging langs de neusbodem naar posterieur geschoven (dat wil zeggen in verticale richting
bij een kind in ruglig). Vermijd opschuiven met de tip naar boven want dit kan traumatisch zijn
en bloeding veroorzaken.

verwarmd, om hypothermie en bronchospasme te voorkomen. Verschillende methoden
kunnen worden gebruikt om zuurstof toe te dienen, afhankelijk van de toestand van het kind
en de graad van tolerantie (in hoeverre wordt de gebruikte toedieningswijze verdragen).
De zuurstofsaturatie moet continu gemeten worden door middel van pulsoximetrie.
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Bezorgdheid omtrent zuurstoftoxiciteit mag toediening van hoge
flow zuurstof bij de initiële resuscitatie van een kind niet in de weg
staan. Hierbij wordt dus initieel een inspiratoire zuurstoffractie [FiO2]
van 100 % (bv. via non-rebreathing masker) aanbevolen.

2.1.1. Zuurstofmasker met reservoir
Het zuurstofmasker met reservoir (figuur 2.8a) (een zogenaamd non-rebreathing masker) is
altijd de eerste keuze bij de acute opvang van een ernstig ziek kind dat spontaan ademt.
Deze non-rebreathing maskers zijn uitgerust met een éénrichtingsklep tussen het reservoir
en het masker om rebreathing (het inademen van eigen uitgeademde lucht) te voorkomen.
Tevens zitten in de zijkant van het masker éénrichtingskleppen die enkel openen tijdens
de uitademing, zodat bij het inademen geen bijmenging van buitenlucht kan optreden.
Wanneer één of beide kleppen ontbreekt, zal minder geconcentreerde zuurstof toegediend
worden (figuur 2.8b). Indien het masker goed aansluit op het gelaat, is het mogelijk om
zuurstofconcentraties van 90 % of hoger toe te dienen.
 et zuurstofdebiet moet altijd voldoende hoog zijn om collaps van
H
het reservoir bij inspiratie te voorkomen (bv. 12 tot 15 l/min)

Figuur 2.8a
Zuurstofmasker met reservoir

Figuur 2.8b
Zuurstofmasker met reservoir.
Als de eenrichtingsklep ontbreekt, wordt
kamerlucht bijgemengd tijdens inspiratie, wat leidt
tot verminderde zuurstoftoediening.

Omgevingslucht
bijmenging
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Figuur 2.9
Zuurstofmasker (zonder reservoir)

Figuur 2.10
Neusbril

Met een zuurstofmasker zonder reservoir (figuur 2.9) kunnen zuurstofconcentraties tot
60 % toegediend worden (afhankelijk van zuurstofdebiet en het ademminutenvolume
van het kind), aangezien de aangeboden zuurstof gemengd wordt met kamerlucht via
de openingen aan de zijkant van het masker. Om rebreathing te voorkomen moet het
zuurstofdebiet minstens 4 l/min bedragen.

2.1.3. Neusbril
Neusbrillen (figuur 2.10) zijn beschikbaar in verschillende maten, aangepast aan
verschillende leeftijden, van pasgeborenen tot volwassenen. Ze zijn geschikt voor minder
zieke patiënten of op hospitalisatieafdelingen. De zuurstoftoediening hangt vooral af van
het gasdebiet, de weerstand in de neusholte en van het aandeel van de ademhaling langs
de neus. Een zuurstofdebiet hoger dan 4 l/min kan irriterend zijn voor de neusslijmvliezen
en verhoogt het zuurstofaanbod niet. Gewoonlijk kan niet meer dan 40 % FiO2 toegediend
worden via neusbril. Bij voorkeur wordt de zuurstof bevochtigd en verwarmd.

2.1.4. Zuurstofkoepel
Deze methode kan nuttig zijn bij pasgeborenen. Hiermee kan op betrouwbare manier
verwarmde en bevochtigde zuurstof toegediend en gemeten worden. Een nadeel is dat de
zuurstofconcentratie snel daalt als de koepel wordt verwijderd om het kind te beoordelen
of te verzorgen. Tevens belemmert de koepel de directe toegang tot het hoofd en de
luchtweg van de zuigeling, wat deze methode ongeschikt maakt voor gebruik tijdens een
reanimatie.

2.1.5. Aangerijkte omgevingslucht
Wanneer het uiteinde van een zuurstofslang in de nabijheid van mond en neusholte wordt
gehouden, en wanneer hierop een zeker gasdebiet wordt gegeven, zal de kamerlucht in
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2.1.2. Zuurstofmasker (zonder reservoir)

de nabijheid van de patiënt aangerijkt worden met zuurstof (figuur 2.11). Ouders kunnen
helpen om op deze niet-bedreigende en dus makkelijk getolereerde manier zuurstof
aan hun kind toe te dienen. Uiteraard is de bekomen zuurstofconcentratie veel lager dan
bij bovenbeschreven methodes, wat deze methode enkel toepasbaar maakt bij milde
respiratoire problemen.
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Figuur 2.11
Aangerijkte omgevingslucht

2

Toestellen voor invasieve of niet-invasieve ademhalingsondersteuning zijn in staat van zuurstof
aan concentraties van 21 % tot 100 % toe te dienen. In die zin wordt niet enkel ventilatie maar
ook oxygenatie ondersteund. Van belang is dat met deze toestellen ook PEEP [Positieve eind
expiratoire druk] gegeven wordt, wat nodig is om de alveoli van zieke longen open te houden
en op die manier de gasuitwisseling te ondersteunen. Beademing met hogere PEEP kan dus
leiden tot betere oxygenatie, los van het opdrijven van de FiO2.

2.2. Ventilatoire ondersteuning
Bij een kind met respiratoire insufficiëntie is het vrijmaken van de luchtweg de eerste
prioriteit. Als de ademhaling desondanks inadequaat blijft, moet de ventilatie ondersteund
worden. Dit gebeurt het best door een zelf-ontplooiende ballon te bevestigen op een
aangezichtsmasker, een endotracheale tube, een tracheacanule of een larynxmasker (of
ander supraglottische luchtweg).
De ventilatiefrequentie hangt af van de leeftijd van het kind en de omstandigheden (bv.
lager bij cardiaal arrest). Het teugvolume zou moeten volstaan om de thorax zichtbaar te
doen opgaan en inkomende luchtverplaatsing te horen bij auscultatie.

2.2.1. Aangezichtsmaskers
Aangezichtmaskers worden gebruikt als verbinding tussen het kind en de hulpverlener
(mond-op-masker) of beademingsballon, zoals bij masker-ballon ventilatie.
Aangezichtsmaskers voor gebruik met een beademingsballon zijn voorhanden in verschillende
maten in twee modellen: anatomisch en rond. Ze moeten goed aansluitend zijn omheen
mond en neus zonder dat er druk uitgeoefend wordt op de oogleden (figuur 2.12). Ronde
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maskers, gemaakt in zachte kunststof, silicone of met een opblaasbare rand, zijn geschikt voor
gebruik bij zuigelingen en kleine kinderen. Anatomische maskers worden gebruikt bij oudere
kinderen en volwassenen. Het masker is bij voorkeur doorschijnend (zo kan je snel secreties
of braaksel vaststellen en ook de kleur van de patiënt beter beoordelen) en heeft best een zo
klein mogelijke dode ruimte.
Figuur 2.12
Aansluiten van het aangezichtsmasker

Druk Klep

Zuurstoftoegang

Non-rebreathing Klep

Reservoir

Zelf-ontplooiende ballon (500 ml) met reservoir (hoogste FiO2)

2.2.2. Ballonnen
Zelf-ontplooiende ballonnen (figuur 2.13) zijn wijdverspreid beschikbaar en erg
gebruiksvriendelijk. Hierom worden ze bij voorkeur gebruikt bij resuscitaties. Het
werkingsmechanisme is eenvoudig: bij manueel samendrukken van de ballon stroomt
lucht door een eenrichtingsklep naar het masker en dus de luchtwegen van de patiënt.
Bij loslaten van de ballon ontplooit deze zich door zijn elasticiteit automatisch en vult
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Figuur 2.13
Zelf-ontplooiende ballon

zich langs een andere ingang met lucht uit het reservoir. Tijdens deze fase (uitademing)
sluit de eerste klep om rebreathing te voorkomen en ontsnapt de uitgeademde lucht
langs een uitademingsklep vlakbij het masker. Een zuurstofbron en een reservoir zijn dus
noodzakelijk. Zonder reservoir is het niet mogelijk meer dan 50-60 % zuurstof toe te dienen,
met een voldoende groot reservoir loopt dit op tot > 90 %, afhankelijk van het gasdebiet en
het ademminuutvolume.
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Sommige ballonnen hebben een additionele PEEP-klep (welke de expiratoire luchtstroom
beperkt en dus eind-expiratoire druk opbouwt) die de oxygenatie nog verder optimaliseert.

Zelf-ontplooiende ballonnen zijn beschikbaar in drie maten: 250 ml, 400-500 ml en
1600-2000 ml. De kleinste maat is ongeschikt bij resuscitatie, zelfs bij pasgeborenen, omdat
bij hen relatief hoge druk nodig is bij de eerste beademingen. Hoewel vele types ballonnen
commercieel beschikbaar zijn, zijn de twee kleinste maten gewoonlijk uitgerust met
een druk-limiterende klep, ingesteld op 35-40 mm Hg, om longbeschadiging -uitgelokt
door excessieve beademingsdrukken- te voorkomen. Soms zijn bij resuscitatie hogere
beademingsdrukken nodig. Het is dan nodig om de druk-limiterende klep in te drukken,
uiteraard steeds met de nodige voorzichtigheid (hierbij dient altijd eerst nagegaan te
worden of de luchtweg wel adequaat geopend is).
e meeste zelf-ontplooiende ballonnen laten geen spontane
D
ademhaling toe omdat er enkel zuurstof aangeboden wordt bij
het samendrukken van de ballon waarbij de non-rebreathing klep
geopend wordt. Bij spontane ademhaling wordt vaak onvoldoende
negatieve druk gegenereerd om deze klep te openen. Spontaan
ademende kinderen krijgen daarom het beste zuurstof op een
alternatieve manier, bijvoorbeeld met een non-rebreathing masker.
Als de kleppen foutief gemonteerd zijn, zoals na sterilisatie kan
gebeuren, kan de ballon onbruikbaar zijn. Het correct functioneren
dient dus regelmatig gecontroleerd te worden. Hulpverleners moeten
in staat zijn een zelf-ontplooiende ballon snel uit elkaar te halen, te
controleren en opnieuw te monteren.

Flow-afhankelijke ballonnen of zogenaamde ‘anesthesie-ballonnen’ kunnen als alternatief
voor zelf-ontplooiende ballonnen gebruikt worden. Voordeel is dat door ervaren gebruikers
een inschatting kan gemaakt worden van de compliantie van de longen en van de kwaliteit
van spontane ademhaling, en dat PEEP kan gegeven worden. Het open einde van de ballon
wordt samengedrukt tussen twee vingers (of er wordt een drukklep aangesloten) om de
spanning in de ballon te regelen, terwijl de andere vingers de ballon samenknijpen om de
patiënt te ventileren. Er dient voldoende hoge flow gegeven te worden om rebreathing en CO2retentie te vermijden.
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Elke hulpverlener die instaat voor de zorg van kinderen moet in staat zijn om adequaat
masker- ballonventilatie [BMV] te verschaffen. Zelfs wanneer intubatie nodig geacht wordt,
is BMV snel beschikbaar en kan de patiënt efficiënt geventileerd worden in afwachting van
verdere stappen. Optimale BMV is allesbehalve makkelijk en dient zorgvuldig aangeleerd
te worden.

2.2.3. Masker- en ballonventilatie

Cruciaal is optimale positionering van de luchtweg (figuur 2.2). Dit houdt in dat hoofd en
nek soms herhaaldelijk moeten geherpositioneerd worden, en dat de correcte positie ook
moet kunnen aangehouden worden tijdens BMV.
• Bij zuigelingen kan de luchtweg het best geopend worden in neutrale positie.
Hierbij wordt de kin opgetild met twee vingers, zonder druk uit te oefenen op de
weke weefsels. Hyperextensie leidt tot luchtwegobstructie.
• Bij kinderen ouder dan een jaar kan een zekere extensie van de nek nodig zijn. Het
optillen van de kin met twee of drie vingers kan nuttig zijn, net als het plaatsen van een
rolletje onder de nek, voor zover er tenminste geen risico op cervicaal trauma is.
Bij BMV heb je beide handen nodig. Met de ene hand wordt het masker vastgehouden met
de E-C handgreep terwijl de luchtweg geopend wordt (figuur 2.14). E wordt gevormd door
de 3e, 4e en 5e vingers op de mandibula te plaatsen, C door de duim en wijsvinger op het
masker te houden. Met de andere hand wordt de ballon samengedrukt (figuur 2.15).
Figure 2.14
BMV : E – C handgreep

BMV bij een kind (de ballon wordt samengedrukt tijdens inspiratie)

38

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Hoewel het werkingsmechanisme van een zelf-ontplooiende ballon eenvoudig is, vergt
het heel wat vaardigheid (en dus oefening) om op veilige en effectieve manier BMV uit te
voeren. Wanneer technisch slecht uitgevoerd (bv. bij slecht aansluitend masker of foutieve
positionering van het hoofd), kan hypoventilatie optreden, met negatief effect op de uitkomst.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Figuur 2.15
BMV techniek

2
Figuur 2.16
BMV: techniek met twee personen

De techniek met twee personen, waarbij de eerste persoon de luchtweg bewaakt door een
bimanueel jaw-thrust maneuver en het masker positioneert terwijl de tweede persoon de
ballon samendrukt, kan nuttig zijn wanneer er problemen zijn om het masker correct te
laten aansluiten op het aangezicht van de patiënt of wanneer hogere beademingsdrukken
nodig zijn (figuur 2.16).
Thoraxexcursies moeten nauwgezet geobserveerd worden en longauscultatie kan nuttig
zijn om de efficiëntie van de ventilatie te evalueren. Vaak is er een oro- of nasofaryngeale
canule nodig om de luchtweg open te houden tijdens BMV.
Buitensporige ventilatie (zowel wat betreft frequentie als teugvolumes en/of
beademingsdrukken) is schadelijk. De overleving na cardiorespiratoir arrest kan
gecompromitteerd worden door hyperventilatie, waarbij intrathoracale drukken verhoogd
39

Hoofdstuk 2
Luchtweg en ademhaling

zijn en waarbij de cerebrale en coronaire doorbloeding afneemt. Het kan verminderd
hartdebiet veroorzaken, barotrauma en air-trapping in de hand werken en er kan
maagopzetting optreden. Bij hoofdtrauma wordt de neurologische uitkomst nadelig
beïnvloed door hyperventilatie.
Tijdens cardiorespiratoire resuscitatie wordt een compressie: ventilatie verhouding van 15:2
in acht gehouden. Eens de luchtweg beveiligd door endotracheale intubatie of een goed
geplaatst supraglottische luchtweg, wordt positieve drukventilatie met een frequentie
van 10-12/minuut aangehouden zonder onderbreken van de thoraxcompressies (tot ROSC
optreedt).

Zorg dat er adequate longinflatie is tijdens hartmassage. Alhoewel we normoventilatie
nastreven tijdens thoraxcompressies, is het moeilijk na te gaan welk ademminuutvolume
we precies geven. Wanneer de thorax matig opgaat tijdens CPR gaan we ervan uit dat
adequate teugvolumes gegeven worden. Wanneer de circulatie hersteld is of het kind
nog perfusie heeft dient normoventilatie (frequentie en teugvolume) volgens leeftijd en
gewicht nagestreefd te worden en zo snel mogelijk dient capnografie en bloedgasanalyse
uitgevoerd te worden.

2.3. Endotracheale intubatie
Endotracheale intubatie is de meest veilige en efficiënte manier om de luchtweg vrij te
maken en te houden. Het laat optimale controle van beademingsdrukken (inclusief PEEP)
toe, voorkomt opzetting van de maag, beschermt de luchtweg grotendeels voor aspiratie
van maaginhoud en laat ononderbroken thoraxcompressies toe tijdens een reanimatie.

Intubatie is geen prioritaire vaardigheid voor hulpverleners bij
kinderen. Het is een moeilijke techniek die niet alleen op poppen
maar ook bijvoorbeeld in de operatiezaal, onder supervisie van de
anesthesist dient ingeoefend te worden. Herhaalde pogingen tot
intubatie kunnen de toestand van het kind doen achteruitgaan. BMV
kan dan de voorkeurstechniek zijn om oxygenatie en ventilatie te
onderhouden in afwachting van iemand met de nodige ervaring in
complex luchtwegmanagement.
Een adequate voorbereiding van de intubatie procedure is cruciaal om ongewenste
problemen te voorkomen. Hartfrequentie (om reflexbradycardie te detecteren) en
zuurstofsaturatie via pulsoximetrie (om vroegtijdig hypoxie te detecteren) dienen
gemonitored te worden voor, tijdens en na intubatie.
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 e beademingsfrequentie tijdens CPR is dus lager dan in fysiologische
D
leeftijdsspecifieke frequentie.

Onthou dat pulsoximetrie onbetrouwbaar is in situaties met inadequate perifere perfusie
(shock, hartstilstand). Bloeddruk monitoring kan helpen om ongewenste hypotensie,
veroorzaakt of verergert door anesthesiemedicatie, te detecteren.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

2.4. Pulsoximetrie
Het klinisch vaststellen van hypoxie kan moeilijk zijn en gebeurt meestal laattijdig.
Pulsoximetrie laat continue evaluatie van de perifere zuurstofsaturatie toe en is een
onmisbare niet-invasieve methode om alle kinderen met respiratoir falen (maar ook
andere ernstige aandoeningen en trauma) te monitoren, zowel tijdens stabilisatie als
bijvoorbeeld tijdens transport. De meting gebeurt op basis van het aan zuurstof gebonden
hemoglobinegehalte. Adequate pulsatiele doorbloeding en voldoende rode bloedcellen
zijn noodzakelijk om een accurate meting te bekomen. Bijgevolg zal de pulsoximetrie
onleesbaar of onbetrouwbaar zijn bij een cardiorespiratoir arrest of in een situatie van shock
met sterk verminderde perifere perfusie, maar ook bij CO-intoxicatie, methemoglobinemie
of ernstige anemie. Wees ervan bewust dat de kwaliteit van de meting bij elke toestand
waarbij de perifere perfusie daalt (bijvoorbeeld koude extremiteiten of snel stijgende
temperatuur) kan beïnvloed worden.
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Circulatie
Shock, of circulatoir falen is een klinische toestand waarbij de bloedvoorziening en het
aanbod van voedingsstoffen niet voldoet aan de metabole nood en er dus inadequate
weefselperfusie is.
Onvoldoende aanvoer van metabool substraat (bv zuurstof, glucose) leidt tot anaeroob
metabolisme, opstapeling van lactaat en celschade. Shock kan worden beschreven als
gecompenseerd of gedecompenseerd (zie hoofdstuk 1).
Shock wordt behandeld volgens de ABCDE principes, waarbij volume-expansie deel
uitmaakt van “C”. Vroegtijdige inschatting van het type shock is van belang om het type
vocht en de infusiesnelheid ervan te bepalen. De hoeveelheid vocht wordt beperkt bij
cardiogene shock omdat hier de pompfunctie afgenomen is.
Vasopressoren en inotropica zijn aangewezen afhankelijk van het type shock. Snelle volumeexpansie moet steeds gebeuren onder continue evaluatie van mogelijke overvulling.
Het ECG maakt deel uit van de “C” evaluatie en bevestigt mogelijke ritmestoornissen en
controleert veranderingen in hartritme en respons op behandeling.
Hypovolemische shock komt het meeste voor bij kinderen met name wanneer intravasculair
vocht wordt verloren zonder voldoende compensatie, bv. bij diarree met dehydratie, trauma
met bloeding, diabetische ketoacidose enz.
Septische, anafylactische en neurogene shock zijn vormen van distributieve shock. Sommige
types van septische shock (zie hoofdstuk 8) en anafylactische shock worden gekenmerkt door
een combinatie van perifere vasodilatatie en het optreden van een capillair lek (verhoogde
capillaire permeabiliteit naar de weefsels). Bij neurogene shock bestaat er een compleet verlies
van de vaattonus, waardoor de bloeddruk laag blijft ondanks snelle volume-expansie met
grote hoeveelheden vocht. Hierbij kan na verloop van tijd overvulling als complicatie optreden.
Het zorgvuldig opvolgen van overvulling en gebruik van vasopressoren en inotropie is hierbij
noodzakelijk om de vaattonus te herstellen.
Bij cardiogene shock is het falen van de circulatie het gevolg van een gestoorde pompfunctie,
door een gedaalde samentrekbaarheid van de hartspier omwille van myocarditis of een
cardiomyopathie. Obstructieve shock ontstaat specifiek bij een obstructie van ofwel de inof de uitstroom van bloed uit het hart (verminderde vulling van de hartkamers -preload- en
gedaalde slagvolumes). Dit kan optreden in verschillende situaties: pericard tamponade,
tensiepneumothorax, dynamische hyperinflatie, massief longembool, abdominaal compartiment
syndroom…. Tot slot kunnen ritmestoornissen, vaak het gevolg van een acute ziekte, op hun beurt
ook oorzaak zijn van circulatoir falen.
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Algemeen kan men zeggen dat vroegtijdig herkennen en ondersteunen van respiratoir en/
of circulatoir falen belangrijker is dan het identificeren van de precieze oorzaak ervan. In
bepaalde omstandigheden is kennis van de specifieke pathofysiologische processen wel
een meerwaarde om van bij aanvang adequate handelingen te stellen en zo de uitkomst te
verbeteren. Sommige van deze types shock vragen dringende acties, welke in meer detail
behandeld worden in hoofdstuk 6.

1.

Dringende vasculaire toegang

Van zodra er vasculaire toegang is moeten, als mogelijk, de meest relevante bloedstalen
worden afgenomen bv. bloedgas, lactaat, glucose, electrolieten, bloedbeeld, stolling en
bloedkweken. Deze stalen worden best afgenomen voor volume expansie, voor zover dit
de toediening van adrenaline of andere reanimatiemedicatie/vocht niet vertraagt.
Vochtbolussen kunnen worden gegeven op de spuit of door snelle infusie via een pomp,
waarbij het exacte volume goed wordt genoteerd.
Iedere bolus reanimatiemedicatie wordt in de circulatie gespoten gevolgd door een
vochtbolus van minstens 5 ml 0,9 % NaCl (tot 10 ml indien via perifeer infuus of voetvene).
S nelle vochtbolussen worden niet in vrije drip gegeven, maar wel
door gebruik van een drukzak of manueel met een 50 ml spuit.
Dringende IV of IO toegang wordt verkozen boven centraal veneuze toegang of tracheale
toegang om medicatie toe te dienen. Centraal veneuze toegang bij een kind in shock
vraagt ervaring en neemt zelfs in ervaren handen meer tijd dan perifere of IO toegang.

1.1.

Perifeer veneuze toegang

Een infuus kan worden geplaatst via een perifere vene indien deze gemakkelijk zichtbaar
of voelbaar is onder de huid en het verloop van een goed kaliber is. Gebruikelijke
aanprikplaatsen bij kinderen zijn de handrug, voetrug en de antecubitale fossa. Wanneer
deze niet goed te lokaliseren zijn, kan een lange vena saphena of een externe jugulaire
vene aangeprikt worden. Het gebruik van een vene onder de hoofdhuid wordt afgeraden
tijdens een reanimatie omwille van potentieel risico op extravasatie en weefselnecrose.
Het plaatsen van een perifeer infuus vraagt enige vaardigheid en expertise maar de
toegangsweg op zich kan worden gebruikt voor de meeste reanimatiemedicatie en vocht.
Bepaal dus het kaliber en plaats de breedst mogelijke katheter en fixeer adequaat.
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Bij tekenen van shock, is het van cruciaal belang binnen de eerste minuten van de opvang
een vasculaire toegang te plaatsen. Dit kan perifeer [IV] of intra-osseus [IO]. Intra-osseus
heeft alle voordelen van een centraal veneuze toegang maar is veel gemakkelijker en sneller
te plaatsen. Om die reden is de IO toegangsweg de eerste keuze bij cardiorespiratoire
stilstand en bij gedecompenseerde shock waarbij het toedienen van adrenaline en/of
volume-expansie eerst aangewezen is.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

1.2.

Intraosseuse toegang

IO toegang is snel en eenvoudig te plaatsen en is de eerste keuze bij cardiorespiratoire
stilstand en gedecompenseerde shock.
Perifere toegang kan wel worden geprobeerd, maar als er enige moeilijkheid of vertraging
wordt ondervonden, krijgt de IO weg de voorkeur.
Medicatie, vocht en bloedproducten welke via perifere weg kunnen toegediend worden,
kunnen ook via IO toegang gegeven worden. Grote volumes vocht kunnen worden gegeven
door manuele druk met een 50 cc spuit of met een drukzak, maar niet door spontane inloop
of lage druksystemen. Bij het inspuiten wordt de druk geleidelijk opgebouwd (mogelijk tot
300 mmHg) om de gewenste snelle inloop te krijgen. Van zodra het kind gestabiliseerd is,
wordt de IO toegang best vervangen door een standaard perifere of centrale toegang.
Verschillende naalden werden ontworpen voor IO toegang.
Manueel te plaatsen trochar naalden (figuur 3.1) hebben een opening op het uiteinde en 2 zijlingse
openingen.
Een semi-automatische botboor (figuur 3.2) gebruikt een krachtbron om de naald in het bot te
boren door rotatiekracht (bv. EZ-IO). Indien beschikbaar, is deze techniek de eerste keuze omdat ze
minimale ervaring en oefening vereist om snel en effectief een botnaald te plaatsen. Bovendien is
de naald gemakkelijker te fixeren met minder risico op dislocatie.

3
Figuur 3.1
Trochar IO naald

Figuur 3.2
Semi-automatische botboor

Er zijn meerdere mogelijke IO insertieplaatsen. De keuze welke te gebruiken zal afhangen
van de leeftijd van de patiënt en meerdere andere omstandigheden.
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Een IO naald mag nooit worden geplaatst in een bot dat in de laatste 48 u werd aangeprikt
of gebroken is. Ieder bot dat vooraf gelegen is aan (= stroomopwaarts van) een majeure
bloedingshaard dient vermeden te worden bij reanimatie. Mogelijke insertieplaatsen:

Alle bovenstaande insertieplaatsen vermijden de groeischijven van de lange beenderen. De
naald wordt geplaatst door het periost en de cortex in het beenmerg.
Aspireer bloed of spuit NaCl 0,9 % in om de correcte plaatsing te bevestigen. Er mag geen
subcutane zwelling zichtbaar zijn.
Stalen voor bloedgas, hematocriet, ureum, elektrolieten en kruisproef worden best afgenomen
voor vochtexpansie en medicatie wordt toegediend (voorzover de toediening van deze laatste
hierdoor niet nodeloos vertraagd). Beenmergstalen kunnen auto-analysers beschadigen
en worden daarom best geanalyseerd met cartridge analysers. Het is best het labo vooraf te
verwittigen wanneer het om een staal gaat dat afgenomen werd via een botnaald.

Om een adequate inloopsnelheid te verzekeren, wordt de IO naald best eerst zachtjes
doorgespoten met 2-5 ml (zuigeling en jong kind) tot 10 ml (ouder kind) NaCl 0,9 %.
Het is ook belangrijk na iedere toegediende medicatie de naald door te spuiten met
2-10 ml NaCl 0,9 %.
et gebruik van een semi-automatische IO is niet moeilijk.
H
Desondanks vraagt ook dit correcte ‘hands-on’ training.
Zorgverleners die zich in een positie bevinden waar ze mogelijk
ooit een IO dienen te plaatsen, dienen dan ook specifiek hiervoor
getraind te worden.

3.

Volume expansie

Vocht wordt gegeven als vulling om het circulerend volume te herstellen en de perfusie van
de vitale organen te verzekeren. Isotone kristalloïden worden aanbevolen als eerste volumeexpansie voor zuigelingen en kinderen met gelijk welk type shock.
Een dergelijke vulling wordt gegeven als 20 ml/kg bolus IV of IO. Wanneer bij de
herevaluatie nog steeds tekenen van shock duidelijk zijn, wordt een tweede bolus gegeven
van 20 ml/kg. Indien na deze tweede vulling nog steeds tekenen van shock aanwezig
zijn kunnen bloedproducten aangewezen zijn zoals packed red cells, bloedplaatjes of
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•P
 roximale tibia: anteromediaal oppervlak van de tibia 2-3 cm onder de distale rand van
de patella (mediaal ten opzichte van de tuberositas): jongere kinderen.
• Distale femur: 1 cm proximaal ten opzichte van de bovenste rand van de patella en 1-2 cm
mediaal van de middellijn: pasgeborenen en zuigelingen. Het is belangrijk het been en de
knie te immobiliseren om dislocatie te voorkomen.
• Distale Tibia: mediaan deel van de tibia 3 cm boven de mediane malleolus: alternatieve
plaats bij ouder kind
• Proximale humerus: latero-anterieur deel van de grote tuberkel van de humerus: bij
adolescenten en oudere kinderen; wanneer grote volumes moeten worden toegediend;
bij bewuste patiënten. Het is belangrijk om de arm te immobiliseren om abductie te
vermijden wat resulteert in dislocatie.
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plasma. Zeker in geval van tekenen van shock bij trauma is het vroegtijdig gebruik van
bloedproducten aangewezen.
In alle omstandigheden is het belangrijk om de onderliggende oorzaak van het volumeverlies
vast te stellen en te behandelen. De ABCD status wordt continu geherevalueerd en bij
tekenen van gecompenseerde of gedecompenseerde shock kunnen extra vochtbolussen
worden overwogen.

• W
 anneer men cardiogene en/of septische shock vermoedt
en/of wanneer er duidelijk tekenen van hartdecompensatie pompfalen zijn (hepatomegalie, crepitaties over de longvelden,
jugulaire opzetting), worden best zo snel mogelijk inotropica
en/of vasopressoren geassocieerd. Vulling kan hierbij verder
aangewezen zijn, maar voorzichtig.
• Bij kinderen met koorts zonder tekenen van circulatoir falen
dient ‘vulling’ voorzichtiger gehanteerd te worden, met continue
herevaluatie van het kind.

3.1.

Isotone kristalloïden

Kristalloïden zijn de eerste lijn in ‘vulling’ omdat ze veilig, snel beschikbaar, efficiënt en
goedkoop zijn.
Voorbeelden van isotone kristalloïden: Fysiologisch (NaCl 0,9 %), Ringer lactaat, Hartmann,
Plasmalyte...
 lucose oplossingen mogen nooit gebruikt worden als vulling omdat
G
ze o.a. hyperglycemie veroorzaken. Dit verhoogt de urineproductie
en dus het intravasculair volumeverlies.

3.2. Colloïden
Colloïden, zowel synthetische als menselijke, zijn duurder en kunnen ze allergische
reacties veroorzaken. Belangrijk is dat (semi)synthetische colloïden geassocieerd worden
met nadelige effecten op de nierfunctie, stolling en met een verhoogde mortaliteit. Hun
gebruik wordt dan ook formeel afgeraden (buiten klinische studies).
Humane albumine oplossingen (5 of 4,5 %) hebben nog steeds een plaats in de volumeexpansie bij kinderen. Ze worden aanzien als een aanvaardbaar alternatief bij kinderen met
septische shock maar zijn af te raden bij een hersentrauma.

3.3. Bloedproducten
Voorzichtigheid is steeds geboden bij het gebruik van bloedproducten omwille van de hoge
kostprijs, relatieve schaarste en mogelijke bijwerkingen (infectieus, ontstekingsreactie…).
Bloedproducten worden enkel overwogen in geval van (vermoeden van) verlaagde rode
bloedcellen, plaatjes of stollingsafwijkingen.
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De nood aan transfusie dient steeds afgewogen te worden ten opzichte van de risico’s,
rekening houdend met de oorzaak en omstandigheden.
Het is belangrijk te beseffen dat bij septische shock, zowel anemie, thrombopenie als
stollingsstoornissen kunnen optreden, te wijten aan zowel verhoogd verbruik door
inflammatie, als aan dilutie. Het tijdig gebruiken van bloedproducten tijdens de volumeexpansie van een kind in septische shock kan de uitkomst beïnvloeden.

4.

Medicatie bij reanimatie en circulatoir falen

Het toedienen van medicatie is vaak noodzakelijk in de aanpak van circulatoir falen en
cardiorespiratoire stilstand.
Zoals eerder aangegeven zijn de aangewezen toedieningswegen intra-osseus en
intraveneus. Bij kinderen is het verschil tussen centrale en perifere medicatietoediening
allicht minder relevant en geven beide manieren voldoende adequate medicatie
toediening. In specifieke gevallen, als er voldoende circulatie is, kunnen ook intramusculaire
of mucosale toediening een alternatief zijn.
De tracheale route wordt in geen enkele situatie nog langer aanbevolen.
Tijdens de reanimatie, vooral bij shock, dient de medicatie gevolgd te worden door een
bolus fysiologisch (2-10 ml) om de toediening in de centrale circulatie te verzekeren.
Er moet rekening worden gehouden met medicatie interacties en bepaalde medicatie
wordt best in een afzonderlijke lijn gegeven (bv. continue catecholamines, fenytoïne, …).
Glucose-houdende oplossingen worden tijdens de reanimatie best vermeden tenzij er een
bewezen hypoglycemie is.

4.1.

Adrenaline (epinephrine)

Ondanks de afwezigheid van placebo-gecontroleerde studies die aantonen dat het gebruik
van adrenaline tijdens hartstilstand bij mensen de uitkomst verbetert, blijft adrenaline de
eerste keuze bij hartstilstand.
De dosis blijft gelijk ongeacht van de duur van de stilstand: 10 mcg/kg of 0,1 ml/kg van een
1/10000 oplossing (1mg adrenaline opgelost in 10 ml) met een maximum dosis van 1 mg.
Adrenaline kan zowel intraveneus als intra-osseus toegediend worden.
Hogere doseringen van adrenaline zijn routinematig niet aangewezen omdat dit noch de
overleving, noch de neurologische uitkomst verbetert.
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Bij hemorragische shock ten gevolge van massief bloedverlies bv. bij trauma, is het
vroege gebruik van bloedproducten cruciaal omdat persisterende stollingsstoornissen,
plaatjestekort en anemie de bloeding zullen onderhouden en de weefselhypoxie zullen
verlengen.

Catecholamines zoals adrenaline worden geïnactiveerd door alkaline oplossingen en mogen
nooit tegelijk worden gegeven op dezelfde lijn als natrium bicarbonaat. Wanneer beiden
nodig zijn worden de bolussen best gescheiden door een bolus fysiologisch (2-10 ml).
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4.2. Glucose
Zuigelingen hebben hoge glucosebehoeften en een lage glycogeen reserve. Gedurende
periodes van verhoogd energieverbruik, bv in coma, shock en respiratoir falen, kunnen
zuigelingen snel hypoglycemisch worden. Daarom is het noodzakelijk om de glycemie
goed op te volgen. Hypoglycemie is eveneens een oorzaak van stuipen of coma; ieder
kind in deze toestand moet zo snel mogelijk een (bedside) glycemiebepaling krijgen.
Glucose is een belangrijk substraat voor de myocardcellen; de contractiliteit kan dalen door
hypoglycemie.
et klinisch beeld van hypoglycemie en shock heeft zekere
H
gelijkenissen, zoals agitatie of gedaald bewustzijn, hypotensie,
tachycardie, gedaalde perifere perfusie, zweten.

Bij een gedocumenteerde hypoglycemie wordt een bolus van 2-4 ml/kg Glucose 10 %
(10 ml = 1 g glucose) gegeven.
Verdere medicatie bij resuscitatie
Amiodarone wordt samen met adrenaline gegeven in de behandeling van refractaire
shockbare hartstilstand. Het is ook aangewezen in de behandeling van supraventriculaire en
ventriculaire tachycardieën.
Lidocaïne wordt aanzien als even efficiënt en daarom, volgens lokaal protocol, als een
alternatief voor amiodarone bij defibrillatie-resistente schokbare ritmes bij kinderen.
Atropine is aangewezen bij bradycardie veroorzaakt door verhoogde vagale tonus.
Het is aangetoond in studies dat de routine toediening van Natrium Bicarbonaat bij hartstilstand
de prognose niet verbetert. Bicarbonaat dient daarom enkel overwogen te worden in situaties
van langdurige hartstilstand nadat alle andere ABCDE correct behandeld zijn.
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Basic Life Support
In het vorige hoofdstuk hebben we regelmatig het belang aangegeven van een vroegtijdige
herkenning en een juiste interventie bij kinderen die een respiratoir en/of circulatoir falen
hebben. Het adequaat behandelen van een kind met respiratoir en/of circulatoir falen kan
een cardiorespiratoire stilstand vermijden. Desondanks zullen er steeds kinderen zijn bij wie
een respiratoire en/of circulatoire stilstand niet kan vermeden worden. Voor deze kinderen is
vroegtijdige Basic Life Support [BLS], snelle activatie van het reanimatieteam/ambulance (112)
en effectieve advanced life support [ALS] cruciaal om het kind maximale overlevingskansen te
kunnen geven (pediatrische ‘Chain of Survival’).
BLS is noodzakelijk bij alle kinderen die niet reageren en niet (of niet normaal) ademen. BLS
moet zo snel mogelijk gestart worden – bij voorkeur door diegene die getuige is van het
gebeurde. Het belangrijkste doel is een adequate oxygenatie te bewerkstelligen om de
hersenen en andere vitale organen te beschermen. De volgorde van handelen bij de BLS
staat bekend als de cardiopulmonaire reanimatie [CPR]. BLS is effectiever als de hulpverlener
goed getraind is, maar ook een suboptimaal uitgevoerde BLS geeft betere eindresultaten
dan helemaal geen BLS.
Voor wat betreft BLS, wordt met het begrip baby een kind < 1 jaar beschreven, het woord
kind staat voor de groep van 1 jaar tot aan de puberteit. Het is niet zinvol om de puberteit
exact te omschrijven; als de hulpverlener denkt dat het een kind is, dan moeten de
richtlijnen voor kinderen gebruikt worden.

1.

Algoritme BLS bij kinderen voor zorgprofessionals

Professionals uit de gezondheidszorg zullen soms de BLS alleen opstarten, maar meestal
werken ze in een team. De BLS moet stap voor stap uitgevoerd worden. De volgorde van
handelingen is belangrijk, als 1 van de handelingen niet op het juiste moment gedaan
wordt kan de doeltreffendheid van de volgende handeling slechter zijn. In een team
kunnen sommige handelingen parallel gedaan worden.
Voor de meerderheid van kinderen die een circulatiestilstand hebben is de volgorde van
handelingen (figuur 4.1) gebaseerd op twee belangrijke feiten:
1. D
 e meerderheid van kinderreanimaties zijn op basis van primaire hypoxie
en daarom ligt de prioriteit bij het openen van de luchtweg en het zo snel als
mogelijk geven van zuurstof (door het geven van 5 initiële beademingen)
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2. D
 e meest voorkomende ritmestoornis bij kinderreanimaties is de extreme
bradycardie die overgaat in een asystolie. Effectieve BLS is daarom belangrijker
dan het snel aansluiten van een defibrillator.
In het geval dat de hulpverlener alleen is, is het essentieel dat deze eerst gedurende
1 minuut BLS uitvoert, voordat hij overweegt om het kind achter te laten om hulp te zoeken.
Als er meer dan één hulpverlener aanwezig is, moet één van hen onmiddellijk zorgen voor
het inschakelen van een ambulance of het reanimatieteam (in het ziekenhuis), terwijl de
ander start met BLS.
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Hoewel eerder zeldzaam kan een primaire circulatiestilstand door ventrikelfibrillatie of een
polsloze ventrikeltachycardie ook bij kinderen voorkomen. Als deze situatie waarschijnlijk
is, bv. bij een plotseling en onverwacht optreden van bewusteloosheid [sudden witnessed
collapse], dan is de kans op overleven het grootst als er snel gedefibrilleerd wordt. In deze
situatie heeft het de voorkeur dat de hulpverlener die alleen is, eerst gaat alarmeren, en
indien beschikbaar, een AED gaat halen voordat de reanimatie opgestart wordt.

Figuur 4.1
Volgorde van handelen bij de basale reanimatie

Kind reageert niet

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Roep hulp /
Laat 112 bellen

Open de luchtweg

Ademhaling niet normaal

Geef 5 initiële
beademingen

Geen tekenen van leven

15 borstcompressies

2 beademingen
15 borstcompressies

Alleen en geen telefoon
binnen bereik:
Na 1 minuut bel 112 en
haal een AED indien direct
beschikbaar

1.1.

Veiligheid (Safety)

Bij alle noodgevallen is het essentieel dat eerst de situatie beoordeeld wordt op veiligheid; in
de eerste plaats voor de hulpverlener(s) en de omstanders en daarna voor het kind.
Alhoewel potentiele gevaren binnen en buiten het ziekenhuis anders zijn, is het in beide
gevallen van belang dat er aandacht aan besteed wordt. Alle lichaamsvloeistoffen moeten
gezien worden als een potentieel infectiegevaar. Trek daarom handschoenen aan en gebruik
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een masker-ballon voor ventilatie van zodra mogelijk. Voordat je het kind verder aanraakt
zou de hulpverlener kort moeten rondkijken naar mogelijke oorzaken waardoor deze situatie
ontstaan is. De verdere manier van behandelen kan hiervan afhangen.

1.2.

Stimuleer

Het is van belang om het bewustzijn van het kind goed te beoordelen bij een ogenschijnlijk
bewusteloos kind door zowel verbale als tactiele stimulatie, om te beoordelen of het kind
zich in een kritische situatie bevindt (figuur 4.2).

Spreek tegelijk met luide stem het kind aan.
Figuur 4.2
‘Stimulatie’ als onderdeel van de BLS

Als er geen reactie is, ga dan door met de volgende stap zoals hieronder beschreven.

1.3.

Alarmeren (Shout)
• Als er 1 hulpverlener is en er geen hulp is, moet deze direct starten met de BLS. De
hulpverlener mag alleen het kind verlaten nadat 1 minuut BLS uitgevoerd is (om
hulp te halen of te telefoneren).
• Als er meerdere hulpverleners zijn, moet iemand gevraagd worden 112 te bellen of
het lokale urgentienummer of reanimatieteam.
• Een hulpverlener die alleen is moet wel direct hulp inroepen bij een plots en
onverwacht optreden van bewusteloosheid (sudden witnessed collapse).
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Plaats 1 hand op het voorhoofd van het kind en schud met de andere hand zacht aan de
arm van het kind (wees uitermate voorzichtig indien er enig risico op een letsel van de
wervelkolom is). Een kind mag nooit door elkaar geschud worden.

Wanneer u 112 of een reanimatieteam belt, dient u de volgende informatie door te geven:
• Waar: exacte locatie van het incident
• Wat: wat is er precies aan de hand (bv. kinderreanimatie, ongeval), ernst van de
situatie
• Wie: aantal slachtoffers en leeftijd

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

De operator van de hulpcentrale 112 zal via gerichte vragen de nodige informatie
verzamelen en ondertussen reeds de nodige hulp uitsturen.
Als melder mag u pas het gesprek beëindigen wanneer de operator dit aangeeft. Daarna
moet de melder direct teruggaan naar het incident en doorgeven dat de hulpvraag gedaan
is. Als u 112 gebeld heeft zal gevraagd worden of u aan de lijn wilt blijven, zet dan de
speaker van uw telefoon aan. De operator kan u dan extra informatie geven wat u moet
doen (dispatcher-assisted phone CPR).
Als u de melding in het ziekenhuis doet, ga dan na de alarmering direct terug naar het
incident en neem indien mogelijk de nodige medische hulpmiddelen mee.

1.4. Airway (A) Luchtweg
Bij een bewusteloos kind zal de tong op zijn minst de luchtweg gedeeltelijk obstrueren. Daarom
moet de hulpverlener als eerste handeling direct de luchtweg openen. Dit kan gedaan worden
door een head tilt-chin lift uit te voeren. In het geval van een nog steeds geobstrueerde luchtweg
of bij verdenking op cervicaal trauma (zie afbeelding 2.4) heeft het jaw-trust maneuver de
voorkeur. Deze methode is alleen uitvoerbaar als er meer dan 1 hulpverlener aanwezig is.
Welke methode u ook gebruikt, het is van het grootste belang dat u eerst snel in de mond kijkt of
er geen vreemd voorwerp aanwezig is. Als er een vreemd voorwerp zichtbaar is en u bent zeker
dat u dit eruit kan halen, probeer dan het vreemde voorwerp te verwijderen met een simpele
beweging met 1 vinger. Doe echter nooit een blinde poging om het voorwerp met de vingers
te verwijderen.
Eenmaal de luchtweg (A) geëvalueerd en geopend is kan de hulpverlener overgaan naar de
volgende stap.

1.5.

Ademhaling (B breathing)

1.5.1. Controleer ademhaling
Na het openen van de luchtweg moet de hulpverlener controleren of er een effectieve
spontane ademhaling is. De beste manier om dit te doen is “kijken, luisteren en voelen” (zie
afbeelding 1.1).
De hulpverlener plaats hiertoe de wang een paar centimeters boven de mond en neus
zodanig dat schuin naar de thorax van het kind kan worden gekeken. In deze positie
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kijkt men naar het omhoog komen en zakken van borst en buik, luistert men naar
ademhalingsgeluiden en voelt men naar luchtverplaatsing. Neem hiervoor maximaal 10
seconden de tijd.
• Als het kind een spontane, effectieve ademhaling heeft, houd de luchtweg
dan open en vraag om hulp. Als er geen verdenking op een letsel van de cervicale
wervelkolom bestaat, kan het kind eventueel in de stabiele zijligging gelegd worden
(zie later in dit hoofdstuk), terwijl op hulp gewacht wordt. Als de hulpverlener alleen
is, moet hij zelf gaan alarmeren.

1.5.2. Initiële beademingen
Vijf initiële beademingen dienen te worden gegeven, terwijl de luchtweg open
gehouden wordt. Het doel van deze initiële beademingen is zuurstof in de longen van het
kind te krijgen. Iedere beademing moet langzaam gegeven worden (over 1 seconde). Dit
zorgt voor maximale zuurstoftoediening in de longen van het kind en minimaliseert de
kans op lucht in de maag.
De hulpverlener neemt tussen de beademingen door zelf een diepe
hap lucht om zo veel mogelijk O2 en zo min mogelijk CO2 in de longen
van het kind te krijgen.

Het effect van de initiële beademingen kan alleen maar gecontroleerd worden door te
kijken naar het omhoog komen en omlaag gaan van de thorax. De hulpverlener moet de
beademingsdruk en het volume aanpassen aan de grootte van het kind om er zeker van te
zijn dat de thorax op en neer gaat bij iedere beademing. Terwijl deze initiële beademingen
gegeven worden moet gecontroleerd worden of het kind niet reageert door bv. te
kokhalzen of te hoesten wat een “teken van leven” kan zijn.
Als de thorax niet omhoog komt moet de hulpverlener opnieuw de luchtweg vrijmaken
(dat wil zeggen het hoofd herpositioneren, visuele obstructies verwijderen, jaw-trust
proberen) en zich ervan verzekeren dat er een goede afdichting is tussen zijn mond en die
van het kind voordat een nieuwe poging tot beademen gedaan wordt. Geef echter niet
meer dan vijf initiele beademingen.
Als ondanks een goede positie van de luchtweg en een goede afdichting geen beweging
van de thorax te zien is, dan moet de mogelijkheid van een luchtwegobstructie door
een vreemd voorwerp worden overwogen en moet de hulpverlener overgaan op
thoraxcompressies (zie algoritme vreemd voorwerp luchtwegobstructie).
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• Als het kind niet of niet effectief ademt, geef dan vijf initiële beademingsteugen.
Gaspen en agonale ademhaling -infrequente of onregelmatige adembewegingenmogen niet verward worden met een normale ademhaling.

• Baby: Mond op mond-neus techniek (figuur 4.3)
De hulpverlener plaatst zijn mond over de mond en neus van de zuigeling en zorgt
voor een goede afdichting. De neus of de mond kunnen indien nodig dicht gedrukt
worden om het ontsnappen van lucht tegen te gaan. Een handdoek onder het
bovenste gedeelte van het lichaam kan hierbij helpen om de neutrale positie van
het hoofd te garanderen.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

• Kind: mond op mond techniek (figuur 4.4)
De hulpverlener plaatst zijn mond over die van het kind en zorgt voor een goede
afdichting. Door één hand op het voorhoofd te leggen en met twee vingers de
neus dicht te drukken wordt voorkomen dat de lucht via de neus van het kind kan
ontsnappen.
Figuur 4.3
Baby: mond op mond-neus techniek

4

Figuur 4.4
Kind: mond op mond techniek
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BLS kan uitgevoerd worden zonder hulpmiddelen. Maar uitgeademde lucht bevat slecht
16-17 % zuurstof, zuurstof moet daarom ze snel mogelijk toegediend worden bij een
circulatiestilstand. De getrainde hulpverlener moet zo snel als mogelijk overgaan op
masker-ballon beademing met zuurstof, zodra deze beschikbaar is.

Zodra de initiële beademingen gegeven zijn, moet de hulpverlener doorgaan naar de
circulatie (C).

1.6.

Circulatie (C)

1.6.1. Evalueer ‘tekenen van leven’
Als de vijf initiële beademingen gegeven zijn, moet gekeken worden of het kind spontane
circulatie heeft of dat er thoraxcompressies gegeven moeten worden. Kijk (gedurende
max. 10 seconden) naar ‘tekenen van leven’: [bewegingen, hoesten of normale ademhaling
(niet gaspen!)].
Gaspen en agonale ademhaling zijn trage of onregelmatige adembewegingen die niet
normaal zijn. Pols controle is op zichzelf onbetrouwbaar; het is het totale beeld van de
patient dat indicatie geeft omtrent de nood tot BLS.
Als er geen ‘tekenen van leven’ zijn moet er gestart worden met thoraxcompressies.
Als er tekenen van leven aanwezig, moet de hulpverlener de ademhaling herbeoordelen.
Als er nog steeds geen spontane, effectieve ademhaling is dient men de beademingen te
continueren met een frequentie van 12-20 keer per minuut. Hierbij moeten regelmatig de
ademhaling en circulatie gecontroleerd worden totdat een ambulance- of het reanimatieteam
de behandeling overneemt of totdat het kind spontaan effectief gaat ademen.
Als er sprake is van een spontane effectieve ademhaling en er geen vermoeden is van een
cervicaal letsel, kan het kind in de stabiele zijligging gelegd worden (figuur 4.15).
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Hulpverleners moeten nooit het geven van de initiële beademingen
uitstellen door te wachten op bv. de juiste maat masker etc. Het
beginnen met mond-op- mond beademingen via een barrièremiddel
zoals bv. een pocket masker kan daarom aangewezen zijn. Pocket
maskers bestaan voor mond-op-masker beademing. Deze masker
zijn meestal anatomisch gevormd, 1 maat (geschikt voor grotere
kinderen en volwassenen) met een met lucht gevuld kussen en
soms een zuurstofaansluiting. Ze moeten meestal met twee handen
aangedrukt worden en kunnen gebruikt worden om adequaat
beademingen te geven door mond-masker beademing. Echter, de
standaardmaat past niet steeds bij alle kinderen of baby’s.

1.6.2. Thoraxcompressies

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Thoraxcompressies zijn ritmische compressies op de voorwand van de borstkas waardoor
vitale organen van bloed voorzien worden in een poging deze te beschermen totdat
spontane circulatie optreedt.
Om effectieve thoraxcompressies te kunnen geven moet het kind in rugligging op een
harde onderlaag gelegd worden met het hoofd in een positie waarbij de luchtweg open is.
De frequentie van de thoraxcompressies is 100 tot 120 keer per minuut (als er tussendoor
beademd wordt is het aantal effectief gegeven thoraxcompressies minder).
Het doel is om bij de thoraxcompressies de thorax minstens 1/3 deel van de
voorachterwaartse diameter in te drukken, met evenveel tijd voor compressie en relaxatie
(ongeveer 4 cm bij baby’s en 5 cm bij kinderen).

 e kwaliteit van de thoraxcompressies is direct gerelateerd aan
D
de prognose van het kind. De thoraxcompressies moeten daarom
zo optimaal mogelijk gegeven worden. Druk hard en snel. Vermijd
onderbrekingen. Na iedere compressie moet de thorax volledig
gerelaxeerd worden (volledige ontplooiing) zonder het contact te
verliezen tussen de hand en het sternum (voorkom leunen).

De ratio voor compressies: beademingen bij kinderen is 15:2 voor alle leeftijden. Omwille
van de eenvoud worden niet getrainde hulpverleners geleerd om een ratio van 30:2
toe te passen, net als bij volwassenen. Professionele hulpverleners mogen deze ratio
ook gebruiken als ze alleen zijn, vooral als ze moeite hebben bij het overschakelen van
compressies naar beademingen. Hulpverleners die geen beademingen kunnen of willen
geven moeten gemotiveerd worden om in ieder geval thoraxcompressies te geven.
Figuur 4.5
Thoraxcompressies baby:
twee-vinger techniek

Figuur 4.6
Thoraxcompressies baby:
de duim-omcirkel techniek (Thalermethode)

Thoraxcompressies bij baby: twee-vinger techniek

Thoraxcompressies bij baby: de duim-omcirkel
techniek (Thalermethode)
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Bij alle zuigelingen en kinderen moeten thoraxcompressies gegeven worden op de
onderste helft van het sternum. Om te voorkomen dat er op de bovenbuik gemasseerd
wordt, moet het xyphoid gelokaliseerd worden in de hoek waar de onderste ribben elkaar
raken en moet één vingerbreedte boven dit punt gemasseerd worden.

• Thoraxcompressies baby
Twee-vinger techniek: Aanbevolen techniek voor een hulpverlener die alleen is
(figuur 4.5).

De duim-omcirkel techniek (Thalermethode): aanbevolen voor 2 of meer
hulpverleners (figuur 4.6).
Er is bewijs dat deze methode een beter hartdebiet genereert dan de twee-vinger
techniek, maar deze is moeilijker uit te voeren door een enkele hulpverlener die ook
op tijd en effectief moet beademen.
Eén hulpverlener bevindt zich bij het hoofd van de zuigeling om de luchtweg te
openen en beademingen te geven. De tweede hulpverlener bevindt zich naast
de zuigeling of aan het voeteneind en plaatst beide duimen naast elkaar op de
onderste helft van het sternum (zoals hierboven). De duimen mogen ook op elkaar
geplaatst worden bij een kleine zuigeling. De handen van de hulpverlener moeten
zo geplaatst worden dat de thorax omcirkeld wordt en de rug van de zuigeling
ondersteund. Geef thoraxcompressies zoals hierboven beschreven.

• Thoraxcompressie kind
Gebruik de plaatsbepaling zoals hierboven beschreven. De hulpverlener plaatst
zichzelf naast het kind en plaatst de hiel van één hand direct op de lengteas van
het sternum op de onderste helft van het sternum. De vingers moeten omhoog
wijzen, zodat alleen de hiel van de hand druk uitoefent op de borstkas (figuur 4.7).
De hulpverlener plaatst zijn schouders recht boven de thorax en houdt zijn armen
gestrekt ter hoogte van de ellenboog en gebruikt zijn gewicht om druk uit te
oefenen op het sternum zodat de thorax voor tenminste 1/3 ingedrukt wordt.
Tijdens de relaxatie fase na iedere compressie, moet er geen druk op de thorax
worden uitgeoefend, terwijl men de hand op de thorax in de juiste positie laat. Aan
het eind van iedere serie van 15 thoraxcompressies moeten twee beademingen
gegeven worden. Als het moeilijk is om een compressiediepte van tenminste
1/3 deel van de voorachterwaartse diameter van de thorax te bereiken, moet de
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De hulpverlener plaatst twee (of drie) vingers van één hand op de onderste helft
van het sternum zoals hierboven beschreven. Het sternum moet tenminste 1/3 deel
van de voor-achterwaartse diameter van de thorax ingedrukt worden. Tijdens de
relaxatiefase na iedere compressie, moet er geen druk op de thorax uitgeoefend
worden, terwijl men de vingers in de juiste positie op de thorax laat staan. Na iedere
serie van 15 compressies moeten de vingers verwijderd worden van de thorax om
de chinlift te kunnen uitvoeren en 2 effectieve beademingen te kunnen geven.

hulpverlener twee handen gebruiken. De tweede hand moet geplaatst worden
bovenop de eerste hand, met in elkaar gesloten vingers, die de thorax niet mogen
raken (figuur 4.8).

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Figuur 4.7
Thoraxcompressies kind

Figuur 4.8
Thoraxcompressies kind: twee handen

Thoraxcompressies bij een klein kind: één hand techniek

4
1.7.

Herevalueer

Na één minuut CPR dient kort gestopt te worden om het kind te herbeoordelen door
snel te kijken naar ‘tekenen van leven’ bij het kind en te controleren of er inderdaad hulp
onderweg is.
Als de ambulance of het reanimatieteam reeds gealarmeerd is, continueer dan BLS en stop
alleen indien er een indicatie voor is.
Als de hulpverlener alleen is en er nog geen hulp is gealarmeerd, moet hij na 1 minuut BLS
nu zelf de ambulance waarschuwen. Gebruik bij voorkeur een mobiele telefoon (indien
mogelijk in de speakerstand).
Wanneer het een zuigeling of een klein kind betreft, kan de hulpverlener eventueel ook
het kind veilig meenemen naar een telefoon om te alarmeren en daarna direct door te
gaan met BLS. Als de telefoon ver weg is, zou de hulpverlener moeten proberen onderweg
ernaartoe ook BLS uit te voeren.
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Als het kind te groot is om te dragen, laat het dan achter om te kunnen alarmeren. Keer zo
snel mogelijk daarna terug om BLS te hervatten.
BLS mag alleen gestopt worden wanneer:
• Het kind tekenen van leven vertoont.
• Andere hulpverleners het overnemen.
• De veiligheid van de hulpverlener niet meer gegarandeerd kan worden.
• De hulpverlener te uitgeput raakt.

Plots bewustzijnsverlies met getuigen

De enige uitzondering op het bestaande algoritme is in het specifieke geval waarbij een
primair cardiale oorzaak de vermoedelijke reden is van de circulatiestilstand. Dit kan
verwacht worden bij kinderen die plotseling het bewustzijn verliezen in de aanwezigheid
van een getuige, zonder enige symptomen van respiratoire oorzaken of trauma.
Bij deze kinderen is een ritmestoornis de meest waarschijnlijke oorzaak van arrest.
Defibrillatie heeft nu de eerste prioriteit, een hulpverlener die alleen is gaat nu eerst hulp
roepen (in plaats van 1 minuut BLS te doen) en, indien beschikbaar, zo snel als mogelijk een
AED aansluiten.
Hulpverleners die vertrouwd zijn met het adulte algoritme zouden hier kunnen verkiezen
om dat te gebruiken.

3.	Gebruik van een Automatische Externe Defibrillator
bij kinderen
Automatisch Externe Defibrillatoren (AED) zijn apparaten die geluids- en visuele
ondersteuning geven aan zowel niet-professionele, als professionele hulpverleners om
te defibrilleren op een veilige manier. De AED analyseert het EKG van het slachtoffer en
besluit dan tot defibrilleren als nodig (en geeft dan een asynchrone schok met een vooraf
bepaalde hoeveelheid Joules). Alle nieuwe apparaten zijn bifasisch, alhoewel er ook nog
steeds monofasische AED in omloop zijn.
Sommige AED combineren de hulp bij defibrillatie, ook met hulp voor het geven van
optimale thoraxcompressies. Bij semi-automatische modellen (de meeste beschikbare)
wordt de schok gegeven door de hulpverlener, op aangeven van de AED, door het indrukken
van de juiste knop. Dit zorgt ervoor dat het veilig kan gebeuren. Sommige modellen
hebben ook de mogelijkheid dat de hulpverlener de AED kan overrulen en een schok kan
afgeven ongeacht de instructies van het toestel. Voor getrainde zorgprofessionals heeft dit
de voorkeur.
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 ls een kind van 25 kg of meer (of ≥ 8 jaar) gedefibrilleerd moet
A
worden, kan een standaard ‘volwassenen’ AED gebruikt worden.
Bij kinderen onder de 25 kg (of < 8 jaar) wordt bij voorkeur een AED
gebruikt die kan worden aangepast voor kinderen. Deze geven een
lagere energie dosis af (meestal 50-75 joules) dan de standaard
AED (150-200 joules bij een bifasische). Als er echter geen AED met
kinderaanpassing noch een manuele defibrillator snel beschikbaar
is, kan een ‘volwassen’ AED ook gebruikt worden bij kinderen jonger
dan 8 jaar.
Bij kinderen jonger dan 1 jaar is een schokbaar ritme zeldzaam en
moet de nadruk bij een reanimatie liggen op een kwalitatief goede
BLS. Het gebruik van een AED moet nooit ten koste gaan van een
goede BLS. Toch zijn er een aantal casussen beschreven waarbij de
AED succesvol gebruikt is bij kinderen jonger dan 1 jaar. Als bij een
zuigeling zonder tekenen van leven door een aangesloten AED een
defibrillatie geadviseerd wordt, moet deze gegeven worden.
Het gebruik van een AED mag nooit leiden tot vertraging of verhindering van een kwalitatief
goede BLS. In het geval er twee of meer hulpverleners zijn, moet het aanbrengen van de
elektroden geen onderbrekingen geven van de BLS. Bij voorkeur is er minimaal 1 minuut
kwalitatieve BLS geleverd alvorens een AED effectief aangezet wordt.

3.1.

BLS algoritme met AED
1.	Wees er zeker van dat de hulpverlener, de omstaanders en het slachtoffer veilig
zijn.
2.	Begin met een goede BLS
• A
 ls er twee of meer hulpverleners zijn, gaat de tweede hulpverlener hulp
halen en een AED als die beschikbaar is.
• A
 ls de hulpverlener alleen is gaat de hulpverlener pas hulp inschakelen na
1 minuut BLS (behalve bij een plotseling bewustzijnsverlies met getuige,
zonder respiratoire of trauma problematiek)
3.

Zet de AED aan en plak de elektroden (figuur 4.9) op de voorgeschreven plaatsen
(pediatrische elektroden waar nodig).

		De 1e elektroden wordt geplaatst rechts van het sternum onder het sleutelbeen
en de andere op de mid-axillair lijn op de linkerzijde van de thorax. Om het
effect te optimaliseren moet de tweede elektrode geplakt worden met de
lengteas longitudinaal op de thorax zonder de buik te raken. Let op dat er geen
lucht onder de elektroden blijft zitten, want dit vermindert de effectiviteit. Bij
kleine kinderen, of bij het gebruik van volwassen elektroden moeten deze voor
achterwaarts geplakt worden om contact tussen de elektroden te vermijden.
		Ook al staat er op de elektroden welke links en rechts geplakt moeten worden,
het maakt eigenlijk niets uit of ze andersom geplaatst worden. Zijn ze per
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ongeluk verkeerd geplakt, dan hoeven ze niet verwijderd en vervangen te
worden (dit zorgt immers voor tijdsverlies en slechter contact bij herkleven).
		Indien er meer dan 1 hulpverlener ter plaatse is dient BLS aangehouden te worden
terwijl de elektroden gekleefd worden.
Zet de AED aan. Beëindig CPR cyclus met compressies.

5.

Volg de gesproken/visuele instructies.

6.

Zorg ervoor dat niemand de patiënt aanraakt terwijl de AED het ritme analyseert.

7.

Indien een schok aangewezen is: zorg ervoor dat niemand het slachtoffer
aanraakt en druk dan op de knop zoals aangegeven. Start nadien onmiddellijk
opnieuw met BLS.

8.

Indien geen schok aangewezen is: herstart BLS onmiddellijk.

9.

Vervolg CPR zoals aangegeven door de gegeven instructies.

10. 	 Vervolg CPR tot 1 of meer van de volgende:
• Verdere hulp arriveert en neemt over.
• Het slachtoffer begint normaal te ademen.
• Je bent volledig uitgeput.
Figuur 4.9
Plaatsen van de AED elektroden
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4.

Vreemd Voorwerp Luchtwegobstructie/Verstikking

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Als een vreemd voorwerp in de luchtweg terecht komt, reageert het kind onmiddellijk door
te hoesten om het te verwijderen. Een spontane hoest is waarschijnlijk effectiever en veiliger
dan welke methode ook toegepast door een hulpverlener.
Wanneer hoesten afwezig of niet effectief is en het voorwerp een volledige
luchtwegobstructie veroorzaakt, zal het kind echter snel hypoxisch optreden. Actief
handelen wordt dus pas geadviseerd als het hoesten niet meer effectief is, maar moet op
dat moment wel onmiddellijk gebeuren.

4.1.

Herkenning van verstikking

Het merendeel van de kinderen verslikt zich tijdens het spelen of eten. Meestal is er een
ouder/ verzorger aanwezig waardoor snelle interventie mogelijk is.
Verstikking kenmerkt zich door het plotseling optreden van benauwdheid die samengaat
met hoesten, kokhalzen of stridor. Luchtwegobstructie kan ook optreden bij infecties zoals
laryngitis en epiglottitis, welke een andere behandeling nodig hebben.
Tabel 4.1
Tekenen van verstikking

Algemene tekenen
Aanwezigheid van getuigen
Hoesten of verslikken
Plotseling ontstaan, zonder andere tekenen van ziekte
Aan het spelen met kleine voorwerpen of aan het eten
Effectief hoesten
Huilen of spreken
Luid hoesten
Diep inademen voor hoesten
Volledig bij bewustzijn
Ineffectief hoesten
Kan niet spreken
Zacht of stil hoesten
Kan niet ademen
Cyanose
Verminderd bewustzijn

65

4

Hoofdstuk 4
Basic Life Support

Figuur 4.10
Verstikking algoritme

Onderzoek de ernst van de situatie

Ineffectieve hoest

4.2.

Bij bewustzijn
5 slagen op de rug
5 buikstoten

(thoraxcompressies bij baby’s)
(alternatief buikstoten en
thoraxcompressies > 1 jaar)

Moedig aan tot hoesten
Blijf de situatie beoordelen op
verslechtering of ineffectieve
hoest tot de luchtwegobstructie opgeheven is

Behandeling van verstikking

Behandeling hangt dus af van de effectiviteit van het hoesten en het bewustzijnsniveau
(figuur 4.10).
Effectieve hoest
Indien het kind effectief hoest, hoeven er geen handelingen uitgevoerd te worden.
Moedig het kind aan om te hoesten en houdt het goed in de gaten. Vraag Hulp.
Ineffectieve hoest
Als het hoesten ineffectief is of wordt, roep dan onmiddellijk om hulp en bepaal het
bewustzijnsniveau.

4.2.1. Kind of baby bij bewustzijn met verstikking en een ineffectieve hoest
• Roep om hulp (laat 112 bellen).
• Geef slagen op de rug.
• Als de slagen op de rug de obstructie niet opheffen en het kind nog steeds bewust
is, wordt een tweede techniek toegepast: buikstoten bij kinderen ouder dan een jaar
(Heimlich) en thoraxcompressie bij zuigelingen. Deze technieken veroorzaken een
´kunstmatige hoest´ door de intrathoracale druk te verhogen in een poging hiermee
het voorwerp los te krijgen. Buikstoten mogen niet gebruikt worden bij zuigelingen.
• Controleer hierna het kind.
• Indien het voorwerp nog niet los is gekomen en het kind nog steeds bij bewustzijn
is, kunnen de slagen op de rug en de thoraxcompressies (bij een zuigeling) of
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Buiten bewustzijn
Open de luchtweg
5 initiële beademingen
Start BLS

Effectieve hoest

buikstoten herhaald worden. Roep om hulp als dit nog niet gedaan of aanwezig is.
Verlaat het kind niet.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

• Na het opheffen van de luchtwegobstructie, moet de klinische situatie van het kind
herbeoordeeld worden. Omdat er altijd een (gedeelte van het) vreemd voorwerp kan
zijn achtergebleven, is het zinvol het kind in een ziekenhuis te laten onderzoeken.
Deze beoordeling is ook nodig omdat door het gebruik van buikstoten inwendige
organen beschadigd kunnen raken.

• Slagen op de rug bij een baby (figuur 4.11)
• Houd de zuigeling met het hoofd naar beneden in buikligging, zodat de
zwaartekracht meehelpt het vreemd lichaam te verwijderen. Dit gaat gemakkelijk
en veilig als de hulpverlener zit of geknield is.
• Ondersteun het hoofd door met de duim de ene zijde van de kaak en met één of
twee vingers van dezelfde hand de andere zijde van de kaak te ondersteunen.
• Let hierbij op niet de weke delen onder de kin in te drukken, omdat dit de
luchtwegobstructie kan verergeren.
• Geef 5 stevige slagen op de rug met de hiel van de hand in het midden van de rug
tussen de schouderbladen.
• Het doel is de obstructie op te heffen met iedere slag op zich, eerder dan dat ze alle
5 gegeven worden.
Figuur 4.11
Slagen op de rug bij een baby
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• Slagen op de rug bij een kind (figuur 4.12)
• Slagen op de rug zijn meer effectief met het hoofd naar beneden gepositioneerd.
• Bij een klein kind gaat dit gemakkelijk en veilig als de hulpverlener zit, terwijl het
kind over de knieën van de hulpverlener ligt.
• Indien dit niet mogelijk is, dan moet het kind voorover leunen en worden de slagen
op de rug van achteren gegeven.
Figuur 4.12
Slagen op de rug bij een kind

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)
• Thoraxcompressies bij een baby (figuur 4.13)
• De zuigeling wordt in rugligging gedraaid met het hoofd naar beneden. Dit kan
veilig gedaan worden door met de vrije arm de rug te ondersteunen en met de hand
het achterhoofd te omvatten.
• Ondersteun de zuigeling met de onderliggende arm liggend (of erover heen) op
het dijbeen.
• Plaats 2 vingers op de locatie waar ook hartmassage wordt toegepast (de onderste
helft van het sternum ongeveer 1 cm boven de processus xyphoïdeus).
• Nu wordt het sternum tot vijfmaal toe krachtig ingedrukt. Deze compressies zijn
hetzelfde als bij hartmassage maar krachtiger en met tragere frequentie.
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Figuur 4.13
Thoraxcompressies bij een baby

• Buikstoten bij een kind (figuur 4.14)
• Ga achter het kind staan of kniel. Plaats uw armen onder de armen van het kind en
omvat het kind met beide armen.
• Plaats uw gebalde vuist tussen de navel en de processus xiphoïdeus.
• Pak deze vuist stevig vast met uw andere hand en trek met een korte, krachtige ruk
de beide handen naar binnen en omhoog. Doe dit maximaal 5 keer.
• Wees er zeker van dat u uw vuist onder de processus xiphoïdeus en de onderste
ribben heeft geplaatst om letsel te voorkomen. Het doel is de obstructie op te
heffen met iedere buikstoot op zich, eerder dan dat ze alle 5 gegeven worden.

4
Figuur 4.14
Buikstoten bij een kind
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4.2.2.

Baby of kind buiten bewustzijn met verstikking

• Plaats het kind op een harde, vlakke ondergrond.
• Roep om hulp als dit nog niet gedaan is. (Laat) 112 bellen. Als je als hulpverlener
alleen bent, verlaat het kind niet en ga door met de BLS zoals in dit hoofdstuk
besproken is.

• Airway (Luchtweg)
• Open de mond en kijk of er een vreemd voorwerp aanwezig is.

• Initiële beademingen
• Open de luchtweg en geef vijf initiële beademingen.
• Beoordeel de effectiviteit van elk van deze beademingen; indien niet effectief,
herpositioneer het hoofd alvorens de volgende beademing te geven.

• Thoraxcompressies
• Als er geen tekenen van leven zijn na de 5 initiële beademingen start dan direct met
thoraxcompressies. Volg het BLS algoritme gedurende ongeveer 1 minuut alvorens
de ambulance of het reanimatieteam te waarschuwen (wanneer dit nog niet is
gebeurd door iemand anders).
• Inspecteer de mond op een vreemd voorwerp wanneer men de mond opent om
beademingen te starten. Als een voorwerp duidelijk zichtbaar is probeer deze dan
te verwijderen met één enkele vingerbeweging.
• Open en controleer de luchtwegen, wanneer de obstructie opgeheven lijkt. Start
beademingen wanneer het kind niet spontaan ademt.
• Plaats het kind in een stabiele zijligging als het bewustzijn zich herstelt en het kind
normaal ademt. Monitor de ademhaling en het bewustzijn terwijl men wacht op de
ambulance of het reanimatieteam.
Een spoed intubatie en het gebruik van een Magill tang om de obstructie te verwijderen is
alleen geïndiceerd als de luchtweg volledig geobstrueerd is en de standaard handelingen niet
geholpen hebben. Dit vraagt echter wel getraind personeel om dit te doen.
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• Bij een duidelijk zichtbaar vreemd voorwerp mag een poging gedaan worden om
het te verwijderen onder zicht met een enkele vingerbeweging. Probeer dit niet
blind te doen of herhaaldelijk, omdat hierdoor de situatie kan verergeren of schade
kan veroorzaken.

5.

Stabiele zijligging

Een kind dat niet reageert maar wel nog spontaan (en normaal) ademt, legt men het beste
in een stabiele zijligging, tenzij hiervoor een contra-indicatie bestaat (bv. vermoeden van
cervicaal letsel).

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Het doel hiervan is enerzijds te verhinderen dat de tong naar achteren zakt en anderzijds
het risico te verminderen dat braaksel of slijm wordt geaspireerd. Het is vooral waardevol
bij meerdere slachtoffers.
 et gebruik van de stabiele zijligging moet afgewogen worden tegen
H
het risico van het niet herkennen van een circulatiestilstand. Men
moet een kind NIET in een stabiele zijligging leggen zolang er enige
twijfel is of het kind ‘normaal’ ademt.

Er is geen universele ‘stabiele zijligging’ maar de algemene principes zijn erop gebaseerd
ervoor te zorgen dat het kind:
• in een zo lateraal mogelijke zijligging ligt;
• een open luchtweg blijft behouden;
• makkelijk geobserveerd kan worden;
• in stabiele zijligging niet door kan rollen (bij een kleine zuigeling kan een opgerolde
handdoek achter de rug gelegd worden);
• speeksel en braaksel vrij uit de mond kan laten lopen;
• geen druk op de thorax heeft waardoor de ademhaling zou worden belemmerd;
• gemakkelijk terug te rollen is op de rug indien BLS nodig is.
Een voorbeeld van een veilige stabiele zijligging (figuur 4.15):
Kniel naast het kind. Strek armen en benen van het kind in rugligging. Neem bril
of andere mogelijke scherpe voorwerpen weg (bv. haarspelden, voorwerpen in
zakken enz.) en maak de kleren rond de hals los. Controleer de luchtweg en open
deze indien nodig.
Plaats de arm aan de zijde van de hulpverlener loodrecht op het lichaam. Kruis de
andere arm over het lichaam naar de hulpverlener toe en leg de hand tegen de wang
van het kind. Buig met de andere hand het been dat het verst af ligt bij de knie.
Druk dan tegen de gebogen knie van het kind en rol het kind voorzichtig naar u
toe. De hand die tegen de wang van het kind geplaatst was, dient gecontroleerd te
worden opdat er niet te veel druk op het gezicht ontstaat.
Het hoofd van het kind kan iets naar achteren geplaatst worden, als dit nodig is, om
er zeker van te zijn dat de luchtweg vrij blijft.
De ademhaling en circulatie van het kind moeten regelmatig gecontroleerd
worden, terwijl er gewacht wordt op verdere hulp. Als er een verslechtering is van
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de toestand van het kind, moet deze direct teruggeplaatst worden op de rug en een
ABCDE evaluatie uitgevoerd worden.
Figuur 4.15
Stabiele zijligging

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)
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Advanced Life Support

Het onderscheid tussen Basic en Advanced Life Support [ALS] is nogal kunstmatig.
Het proces van reanimatie gestart met BLS (hartmassage en beademing) dient te worden
gecontinueerd tot dat ROSC [return of spontaneous circulatie] is bereikt, en dan vervolgt
door adequate post-reanimatie zorg (pediatrische keten van overleven). De komst van een
ALS team, ambulance/MUG prehospitaal of een reanimatie team intrahospitaal, brengt het
gebruik van apparatuur en geavanceerde handelingen met zich mee.
Van het personeel in een gezondheidszorginstelling welke zich met patiëntenzorg bezig
houdt mag worden verwacht dat zij in staat zijn een harstilstand onmiddellijk te herkennen,
de behandeling te starten, en een ALS team te alarmeren.
Het personeel kan op verschillende niveaus getraind worden, afhankelijk van de lokale
omstandigheden. Sommigen zullen alleen BLS getraind worden, anderen BLS met gebruik
van een beademingsballon en/of AED, waar weer anderen getraind zullen zijn in meer
geavanceerde technieken voor luchtwegmanagement, beademing en circulatie.
Op afdelingen waar kinderen behandeld worden moet reanimatie materiaal aanwezig
zijn om te kunnen ingrijpen bij een spoedgeval. Dit materiaal dient periodiek gecheckt
en onderhouden te worden. Door in het hele ziekenhuis het materiaal te standaardiseren
is iedereen ermee bekend, en kan effectief ingegrepen worden bij een pediatrisch
spoedgeval.
Verder moeten ziekenhuizen:
• Afspraken hebben over wanneer het MET [Medical Emergency Team] team
ingeschakeld wordt (bijv.op basis van Paediatric Early Warning Systems: PEWS), en
de samenstelling van het MET team (tabel 5.1).
• Afspraken hebben over het testen en scholen van reanimatievaardigheden, voor
alle betrokken medewerkers.
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Tabel 5.1
Vroege alarmtekenen. Als een kind ernstig ziek is op een afdeling is het waarschijnlijk dat het kind een
verslechtering in de tijd heeft vertoond. Verschillende symptomen kunnen herkend worden als alarmerend, voordat het kind ernstig in de problemen komt (decompenseert).

Potentieel vroeg alarmerende tekenen welke om een directe MET alarmering kunnen
vragen zijn:
Toegenomen ademarbeid
Toegenomen intrekkingen

SaO2 < 90 % ondanks zuurstof toediening
SaO2 < 60 % of een SaO2 daling van 10 % onder de normaalwaarde voor dit kind met een
aangeboren cyanotische hartziekte
Abnormale hart- of ademhalingsfrequentie
Hypotensie
Agitatie of verminderd bewustzijn, uitputting
Arts, verpleegkundige of ouders zijn verontrust

1.

Manuele defibrillatoren

Manuele defibrillatoren (figuur 5.1) hebben een aantal voordelen ten opzichte van AED`s en
daarom moeten er in elke gezondheidszorginstelling (voor kinderen) manuele defibrillatoren
beschikbaar zijn die in staat zijn om het gevraagde energie niveau vanaf neonaten tot grote
kinderen te leveren, zelfs wanneer er een AED dichtbij beschikbaar is. De voordelen zijn:
• Aritmie diagnose en indien nodig snelle schok met minder onderbreking van de
hartmassage ten opzichte van een AED.
• Additionele behandelmogelijkheden zoals cardioversie en externe pacing.
• Mogelijkheid om het energie niveau aan te passen.
• Continue ECG bewaking.
Figuur 5.1
Defibrillator
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Cyanose of een grauwe huidskleur

De ideale energie dosering voor veilige en effectieve defibrillatie bij kinderen is niet bekend.
Gebaseerd op de beschikbare evidentie is het huidige advies om een energie dosis te hanteren
van 4 Joules/kg voor alle schokken met een manuele defibrillator. De maximale dosering voor
de eerste schok is 200 Joules (bifasisch) of 360 Joules(monofasisch).

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Zelf-klevende defibrillatie pads zijn veilig, effectief en over het algemeen te prefereren boven
standaard defibrillator paddles. Ze hebben een zelfde transthoracale impedantie als paddles,
maar faciliteren een snellere schokafgifte bij voortdurende reanimatie, en kortere onderbreking
van de hartmassage. Pads hebben wel een expiratie datum en mogen wanneer die verstreken
is niet meer gebruikt worden, omdat ze uitdrogen. Op dat moment kan er niet meer effectief
gedefibrilleerd worden.
Wanneer manuele paddles gebruikt worden, moeten er defibrillatie gelpads op de thorax
aangebracht worden; zij zorgen voor goed contact en verminderen de thoracale impedantie.
Deze pads hebben de neiging om van de thorax te vallen tijdens hartmassage, en moeten dan
opnieuw aangebracht worden bij de volgende defibrillatie.
In plaats van gelpads kan ook gebruik worden gemaakt van electrode gel bij manuele
defibrillatie met paddles, hoewel dit niet aan te raden is. Het risico bestaat dat er zoveel gel op
thorax van de patiënt aanwezig is dat de stroom via de buitenkant van de thorax geleidt wordt.
Het gebruik van echogel (geleidt elektrische stroom slecht), in NaCl 0,9 % gedrenkte gazen
(zelfde probleem als met eletrodegel), of in alcohol gedrenkt gazen (kans op brandwonden)
moet vermeden worden.
Over het algemeen, zal bij kinderen < 10 kg gebruik worden gemaakt van kinderpaddles
(doorsnede ca. 4,5 cm).
Wanneer deze niet beschikbaar zijn, kan er gekozen worden voor een voor-achterwaartse
positie van grotere paddles.
De paddles moeten het hart omsluiten om de elektrische stroom door het hart te leiden.
Meestal wordt 1 paddle onder de rechter clavicula aangebracht, en de andere in het linker
oksel. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van defibrillator paddles moeten de grootst
mogelijke gebruikt worden voor maximaal contact met de thoraxwand. Echter, paddles of enig
type gelpads mogen nooit met elkaar in contact komen. Bij gebruik van paddles moeten deze
stevig tegen de thoraxwand geduwd worden om zo goed contact te garanderen.

Hoewel de veiligheidsrisico`s aanzienlijk kleiner zijn dan eerder aangenomen, vooral
wanneer de hulpverlener handschoenen draagt, is het toch verstandig om de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
• Verwijder alle open zuurstofbronnen (zoals zuurstofmasker, O2 neussonde, niet
aangesloten zuurstofslangen) en hou ze op minstens 1 meter afstand van het kind.
Beademingsballonnen of een beademingsmachine bevestigd aan een ET tube
kunnen in positie blijven.
• Droog nattigheid op. Pas op met natte kleding, of natte oppervlakten; veeg de
thorax van de patiënt zo nodig droog voor de defibrillatie.
• Contact: zorg ervoor dat niemand in direct of indirect contact is met de patiënt op het
moment van defibrillatie, denk hierbij ook aan de brancard/bed of infuussystemen.
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• Zorg ervoor dat de pads/paddles niet in contact komen met metaal, bijvoorbeeld
sieraden, of dingen als transdermale medicatie of diathermie pads.
• Pas ook op bij patiënten met een pacemaker of ICD (implanteerbare cardiovertiedefibrillatie). De pads/paddles moeten minimaal 12 cm bij de implantatieplaats
verwijderd blijven om te voorkomen dat er stroom via de pacemaker of ICD kabel
rechtstreeks het hart ingeleid wordt en daar een lokale brandwonde veroorzaakt.
Het kan om deze reden nodig zijn om te kiezen voor een voor-achterwaartse pads/
paddle positie.

2.	Advanced life support bij pediatrische hart/
ademhalingsstilstand
2.1.

Ritme herkenning

Terwijl reanimatie wordt toegepast, is de volgende stap het herkennen van het hartritme
van het kind, en daarom moet er een monitor (figuur 5.2) of defibrillator aan de patiënt
worden aangesloten. De prioriteit ligt bij het beslissen of het wel of niet een schokbaar
ritme is, omdat dit bepalend is voor de volgende stappen in het behandelen van het
circulatoir arrest.
Wanneer een AED wordt gebruikt, is er geen ritme zichtbaar; de AED leidt de hulpverleners
door de te nemen volgorde van acties.
Figuur 5.2
ECG monitor elektrode posities

PEA wordt gedefinieerd als georganiseerde elektrische activiteit zonder tekenen van
leven. Het ECG kan allerlei variaties van regulaire QRS complexen vertonen, maar
zal snel vervallen naar een langzaam hartritme met brede complexen (figuur 5.3).
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Zorg ervoor dat iedereen die betrokken is bij de reanimatie de apparatuur en de
veiligheidsvoorschriften kent. Diegenen die de defibrillator bedienen dienen duidelijke
instructies te geven aan de rest van het team/omstaanders. Elke defibrillator dient
periodiek getest te worden.

Alle ritmes bij hartstilstand kunnen het gevolg zijn van onderliggende reversibele
oorzaken, maar bij PEA is dit specifiek het geval.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Ernstige bradycardie (figuur 5.4) is vaak een terminaal ritme als gevolg van hypoxie of
ischemie, dat dan verder afglijdt naar asystolie. Zeer zwakke centrale pulsaties met
een lage frequentie (< 60/min) kunnen soms nog worden gevoeld in dit stadium,
maar het kind ademt niet meer, of gaspt, en vertoont geen tekenen van leven. Het
moet worden behandeld als een hartstilstand op basis van een niet-schokbaar ritme.
• Asystolie: wordt gekarakteriseerd als het totaal afwezig zijn van elektrische en
mechanische activiteit van het hart (figuur 5.9).

T echnische problemen (artefacten) kunnen een asystolie simuleren,
bijvoorbeeld een losse electrode. Een snelle controle van de
apparatuur, versterking, en geselecteerde ECG afleiding/paddle, is
dan ook essentieel om deze problemen uit te sluiten.

• Polsloze ventrikeltachycardie: wordt gekenmerkt door een ventrikel frequentie
van 120-400 slagen/minuut, met regulaire brede QRS complexen, zonder tekenen
van leven (en geen palpeerbare centrale pulsaties) (figuur 5.6). De behandeling is
hetzelfde als van VF, met name effectieve reanimatie en defibrillatie.
• Ventrikelfibrillatie is een chaotische ongeorganiseerde serie van depolarisaties
waarin golven en complexen duidelijk abnormaal zijn. Er is geen ventrikelcontractie
en dus geen cardiale output. Er wordt soms onderscheid gemaakt tussen grove
(figuur 5.7) of fijne (figuur 5.8) VF afhankelijk van de grootte van de complexen.
Wanneer het ritme duidelijk VF is moet er zo snel mogelijk gedefibrilleerd worden.
Wanneer er twijfel is of het ritme een fijne VF of asystolie is, moeten hulpverleners de
reanimatie continueren. Het is onwaarschijnlijk dat fijne VF succesvol in een ritme met output
geconverteerd kan worden, maar goede reanimatie kan de amplitude van de VF vergroten, en
daarmee de kans op succesvolle defibrillatie.
PEA en pVT zijn potentieel perfunderende ritmes.
De nood tot CPR in deze zal afhangen van de al of niet aanwezigheid van ‘tekenen van leven’
(en optioneel een centrale pols).

De verdere acties die gebeuren door ALS/reanimatieteams gaan voorbij aan de
doelstellingen van dit EPILS handboek. ‘EPILS’ hulpverleners zullen echter mogelijk
deelnemen in de daaropvolgende ALS, we geven daarom wat verdere details als
achtergrond.
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Figuur 5.3
Polsloze elektrische activiteit in een patiënt zonder tekenen van leven

Figuur 5.4
PEA: ernstige bradycardie in een patiënt zonder tekenen van leven.

Figuur 5.6
Polsloze ventrikel tachycardie in een patiënt zonder tekenen van leven

Figuur 5.7
Grove ventrikelfibrillatie

Figuur 5.8
Fijne ventrikelfibrillatie
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Figuur 5.5
Asystolie

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

‘ALS’ ACTIES IN FUNCTIE VAN HET HERKENDE RITME:
NIET-SCHOKBAAR RITME:
• C
 ontinueer kwalitatief hoogwaardige reanimatie. Zorg voor een toegang tot de circulatie
middels een perifeer infuus of intraosseus. IO is eerste keus geworden bij hartstilstand bij
kinderen die nog geen toegang hebben.
• Dien adrenaline toe IV/IO 10 mcg/kg (0,1 ml/kg van de 1:10000 oplossing met een maximum
van 1 mg of 10 ml) gevolgd door 2-10 ml flush NaCl 0,9 %.
• Na 2 minuten reanimatie: herbeoordeel het hartritme, bij voorkeur gedurende de twee
ventilaties, of in geval van continue compressies, een korte pauze in de compressies. Wanneer
er geen ritme is (asystolie) of wanneer er geen verandering is in het ritme, hervat onmiddellijk
de reanimatie. Wanneer er een georganiseerd hartritme is wat mogelijk met output gepaard
gaat, check dan voor tekenen van leven (of optioneel centrale pulsaties).
• Wanneer er tekenen van leven zijn, moet gestart worden met post-reanimatie zorg.
• IV/IO adrenaline kan iedere 3-5 minuten herhaald worden.
SCHOKBAAR RITME:
De belangrijkste factor voor overleven bij dit soort ritmes is directe defibrillatie. Zodra er een
defibrillator beschikbaar is moet zo snel als mogelijk gedefibrilleerd worden.
Ventilatie, oxygenatie, hartmassage, en een IV/IO toegangsweg moeten allemaal vlug
uitgevoerd worden, maar zonder dat de defibrillatie daardoor vertraagd wordt.
Minimaliseer interrupties in de hartmassage door acties eerst te plannen voor ze uit te voeren.
Indien mogelijk moet de hulpverlener die hartmassage uitvoert iedere 2 minuten vervangen
worden om uitputting te voorkomen.
Onderbreek de hartmassage niet meer dan 5 seconden voor een enige actie.
Volgorde van acties bij gebruik van zelfklevende pads (dit is de eerste keuze):
1. B
 evestig dat er sprake is van een hartstilstand en start of herstart reanimatie
2. Plaats geschikte zelfklevende pads op de borst van het kind: een onder de rechter clavicula
en een in de linker mid-axillaire lijn; wees er zeker van dat ze elkaar niet raken.
3. Z
 et de defibrillator aan, let op dat hij in de asynchrone modus staat; select ‘pads’ als
monitorafleiding en bevestig dat het een schokbaar ritme is tijdens een korte pauze in de
hartmassage, bijvoorbeeld tijdens de twee ventilaties.
4. S electeer de correcte hoeveelheid energie: 4 J/kg (afronden naar de hogere beschikbare
dosis) en laad de defibrillator op zonder onderbreking van de hartmassage.
5. Z
 eg: “Iedereen los, ik ga schokken” met luide stem. Controleer of iedereen afstand neemt
(inclusief diegene die thoraxcompressies aan het uitvoeren was), en dat zo nodig de zuurstof
verwijderd is.
6. D
 ien de schok toe.
Volgorde van acties bij gebruik van paddles en gelpads (wanneer geen zelfklevende pads
beschikbaar):
1. B
 evestig hartstilstand en start of herstart reanimatie.
2. Plaats geschikte defibrillatie gelpads op de borst van het kind (een onder de rechter clavicula
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en een in de links mid-axillaire lijn, wees er zeker van dat ze elkaar niet raken. Pak de
geschikte maat paddles (kinderpaddles voor een kind < 10 kg, en volwassen paddles voor
een kind > 10 kg).
3 Z
 et de defibrillator aan, let op dat hij in de asynchrone modus staat; selecteer een standaard
afleiding(I, II,..) als monitor afleiding wanneer er al monitor elektrodes zijn aangebracht.
Wanneer er nog geen elektrodes zijn aangebracht, kan er een ritmecheck uitgevoerd worden
door de zgn. “quick look” via de paddles. De paddles moeten hiervoor stevig tegen de gelpads
gedrukt worden. De afleiding ‘paddles’ moet dan geselecteerd worden als monitor afleiding.
Bevestig het schokbaar ritme tijdens een korte pauze in de hartmassage, bijvoorbeeld tijdens
de 2 ventilaties. Continueer hartmassage.

5 D
 ruk de paddles stevig tegen de gelpads op de borst van het kind en zeg: “Iedereen los, ik
ga schokken” met luide stem. Controleer of iedereen afstand neemt (inclusief diegene die
thoraxcompressies aan het uitvoeren was) en dat zo nodig de zuurstof verwijderd is. Deze
hele actie mag niet meer dan 5 seconden duren.
6 L aad de defibrillator en geef direct de schok.
Na de eerste schok:
7 H
 erstart onmiddellijk de hartmassage zonder naar het ritme te kijken of te checken
voor pulsaties. In het geval van paddles, plaats ze terug in de defibrillator (bij
kinderpaddles kan dit niet altijd)
8 C
 ontinueer de reanimatie voor 2 minuten, waarna een korte pauze voor ritmecheck.
Wanneer het ritme nog steeds schokbaar is, herhaal de eerdere stappen, en dien
een tweede schok toe. Daarna weer 2 minuten reanimeren, en wanneer er dan nog
steeds een schokbaar ritme is voor de derde keer schokken.
9 Na de derde schok en nadat de hartmassage hervat is, wordt adrenaline toegediend,
10 mcg/kg IV/IO en Amiodarone 5 mg/kg IV/IO. Geef Adrenaline nadien elke 2 cycli
(iedere 3-5 minuten) gedurende de reanimatie. Wanneer het kind in een VF/pVT
blijft, continueer met afwisselend schokken van 4J/kg en twee minuten reanimatie.
Geef een tweede (en laatste) dosis Amiodaron 5mg/kg na de 5de schok wanneer er
nog steeds VF/pVT is.
Zo snel mogelijk, en tegelijkertijd met bovenstaande acties, wordt geprobeerd relevante
medische achtergrond te achterhalen, en onderzoek gedaan om mogelijke corrigeerbare
oorzaken (4H en 4T) te identificeren en zo mogelijk te behandelen.
Wanneer een ritme dat potentieel output genereert wordt gezien na een 2 -minuten cyclus van
reanimatie, moeten de volgende acties ondernomen worden:
• Wanneer er tekenen van leven zijn, moet post-reanimatiezorg gestart worden
• Bij geen tekenen van leven, herstart reanimatie en wanneer het een PEA is, schakel over
naar de niet-schokbare kant van het pediatrische ALS algoritme.
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4 S electeer de juiste hoeveelheid energie: 4 J/kg; afronden naar de hogere beschikbare dosis.

Wanneer het ritme aan het eind van een 2-minuten blok asystolie is geworden:
• H
 ervat reanimatie en schakel over naar de niet-schokbare kant van het pediatrische ALS
algoritme.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Bij omschakeling van schokbaar naar het niet-schokbare algoritme, moet het adrenaline
interval op 3-5 minuten gehouden worden.
Onderbreek de reanimatie niet tijdens een 2-minuten blok, ook niet wanneer er een
georganiseerd hartritme gezien wordt, tenzij de patiënt duidelijke tekenen van leven vertoond
die ROSC suggereren. Hartmassage worden direct na een schok hervat zonder dat het ontstane
ritme beoordeeld of naar pulsaties gevoeld wordt. Dit is zo omdat zelfs wanneer het ritme
door de defibrillatie succesvol geconverteerd is, het onwaarschijnlijk is dat het hart direct
effectief begint te pompen. Zelfs wanneer er wel ritme met output ontstaat zal het geven van
hartmassage weinig kwaad aan het hart doen.

Figuur 5.9
Hartstilstand: niet-schokbaar ritme

Adrenaline
0.01 mg/kg

Adrenaline
0.01 mg/kg

Adrenaline
0.01 mg/kg

Beadem / oxygeneer
IV/IO toegang/
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Intubatie
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Figuur 5.10
Acties wanneer een schokbaar ritme is vastgesteld

Ventileer / oxygeneer
Toegangsweg voor
IV/IO medicatie
Intubatie

2.3.

Amiodarone
5 mg/kg

Adrenaline
0.01 mg/kg
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Tensiepneumothorax

Hypovolemie

4Ts

Toxines/Medicatie verstoringen

Hyper-/hypokaliemie - andere
metabole afwijkingen

Tamponade (cardiaal)

Hypothermie

Trombose

Probeer zo snel mogelijk de relevante voorgeschiedenis te achterhalen (bv. voorgeschiedenis,
medicatiegebruik, trauma etc.) om behandelbare oorzaken (4Hs en 4Ts) te vinden en
effectief te behandelen. Sommige van de behandelbare oorzaken (bv. hypovolemie,
spanningspneumothorax en harttamponade) kunnen tijdelijk verbeteren met de toediening
van een vochtbolus. Spanningspneumothorax en harttamponade zullen ook een definitieve
therapie nodig hebben. De temperatuur van het kind moet worden bepaald, evenals het
bloedsuiker (idealiter bedside). Ook elektrolyten en zuur-base evenwicht moeten bepaald
worden. Echo tijdens de reanimatie kan helpen om een aantal behandelbare oorzaken te
vinden. Dit mag echter niet het reanimatieproces verstoren.
Accidentele of opzettelijke intoxicatie kunnen worden ontdekt door voorgeschiedenis en/
of laboratorium onderzoek. Wanneer beschikbaar en geïndiceerd, moeten antidota worden
toegediend. Trombose (zowel coronair als pulmonaal) is zeer zeldzaam bij kinderen, maar
kan worden gevonden bij kinderen met speciale aandoeningen zoals Nefrotisch syndroom,
sikkelcelanemie, of wanneer er een centrale lijn aanwezig is. Wanneer gedacht wordt dat
trombose de oorzaak van de hartstilstand is, moet trombolyse overwogen worden.
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Adrenaline
0.01 mg/kg

2.4. Luchtweg en ventilatie tijdens reanimatie

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Effectieve beademing met de hoogst mogelijke zuurstofconcentratie (FiO2 100 %) moet
worden gebruikt om het bestaan of voortduren van de hypoxie tijdens de reanimatie te
voorkomen. Het overgrote deel van de kinderen kan adequaat worden geventileerd met
masker-ballon beademing in de beginfase van de reanimatie. Het is beter dit vol te houden
tot er iemand komt die ervaring heeft met meer geavanceerde technieken.
Wanneer uitgevoerd door iemand met ervaring en expertise op dat gebied, geeft een
endotracheale tube de best verzekerde luchtweg. Het is bovendien essentieel in de postreanimatie zorg. Verder is het zo, dat na intubatie en nadat geconformeerd is dat de tube goed
zit, liefst met behulp van capnografie, hartmassage gegeven kan worden zonder onderbreking
voor de ventilaties. Ook kan capnografie helpen om ROSC te detecteren, en kan het een
indicatie geven over de kwaliteit van de gegeven hartmassage.
In geval van een hartstilstand kan geïntubeerd worden zonder dat daar medicatie voor nodig
is. Probeer de hartmassage zo min mogelijk te onderbreken voor de intubatie (< 5 seconden).
Na intubatie, kan geventileerd worden zonder de hartmassage hiervoor te onderbreken; hou
hiervoor een frequentie van 10/min aan, met normale thoraxbewegingen. Wanneer er ROSC
ontstaat moet op een voor de leeftijd van het kind normale frequentie beademd worden en zo
getracht worden om een normale PaCO2 na te streven.

3.

Werken als een team

De reanimatie van een kind is stressvol en erg tijdkritisch.
Traditionele cursussen waren erg gefocust op vaardigheden en de kennis om maximale
zorg te kunnen bieden, maar het belang van teamwork, effectieve communicatie en
leiderschap bleven onderbelicht.
Succesvol kritische beslissingen nemen in een gespannen omgeving is echter veel meer
afhankelijk van niet-technische vaardigheden zoals team leiderschap, inzicht in de situatie,
teamlidmaatschap, taakverdeling en bovenal communicatie tussen teamleden.
Gebreken in de vereiste niet-technische vaardigheden is een van de meest voorkomende
oorzaken van ongewenste incidenten.
Het bevorderen van deze niet-technische vaardigheden is dan ook cruciaal. Graag verwijzen
wij hiervoor naar bijvoorbeeld het Anaesthetists’ Non-Technical Skills (ANTS) System, wat de
volgende componenten bevat:
• Situatie inzicht
• Beslissingen nemen onder tijdsdruk
• Teamwork, en team leiderschap
• Taak uitvoering.
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Figuur 5.9
Team prestatie

Situationeel inzicht

Kan worden beschreven als een individueel inzicht in de omgeving op elk gegeven moment
in een crisis en het vermogen hebben om hierop te kunnen acteren.
Dit is in het bijzonder belangrijk wanneer er meerdere dingen tegelijk gebeuren. Een
overschot aan informatie in combinatie met een gebrek aan situationeel inzicht kan leiden
tot het nemen van slechte beslissingen met ernstige consequenties. Tijdens een reanimatie,
zullen alle betrokken een verschillende gradering van situationeel inzicht vertonen. In een
goed functionerend team zullen alle teamleden een gemeenschappelijk inzicht hebben
in de huidige gebeurtenis, of te wel een gedeeld situationeel inzicht. Het is belangrijk dat
alleen relevante informatie gedeeld wordt, anders lijdt dit tot teveel afleiding (‘noise’)
die irrelevant is voor de noden van de patiënt op dat moment.

3.2. Beslissingen nemen
Dit is het proces waarbij gekozen wordt voor een specifieke actie uit meerder alternatieven.
Tijdens een hartstilstand wordt het nemen van beslissingen veelal overgelaten aan de
meest ervaren clinicus ter plaatse, maar dit kan net zo goed een staflid, jonge arts of
afdelingsverpleegkundige zijn. Deze persoon moet een leidersrol op zich nemen tot het
reanimatieteam arriveert. De leider neemt informatie in zich op die verstrekt wordt door de
aanwezigen, en uit eigen observatie en gebruikt dit om de juiste interventies te bepalen.
Typische beslissingen zijn:
• Confirmeren van de hartstilstand
• Alarmeren van het reanimatie team
• Opstarten van de reanimatie
• Aansluiten van de defibrillator en het toedienen van een schok.
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3.1.

Wanneer een beslissing genomen is, is het essentieel om heldere duidelijke communicatie te
gebruiken om ervoor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld een verpleegkundige
die een patiënt vindt die aan haar collega vraagt: “Jan, dit kind heeft een hartstilstand, bel
alsjeblieft XXX alarmeer het reanimatieteam, en kom terug wanneer je dat gedaan hebt”.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

3.3. Team werk, inclusief team leiderschap
Team lidmaatschap en team leiderschap kunnen aangeleerd worden en verbeterd worden
door oefening, reflectie en directe begeleiding. Cross-role training -het feit dat leerlingen
iedere rol in het team op zich nemen tijdens oefensessies, ongeacht hun functie in de
praktijk- helpt om de plaats en rol van iedere functie binnen het team beter te begrijpen.

3.3.1. Team Leider
Het behandelen van een ziek kind vraagt om een teamleider die leiding, richting en
instructies geeft aan de teamleden. Teamleiders leiden door zelf het goede voorbeeld
te geven. Ze hebben de nodige integriteit en ervaring en zijn dus niet louter teamleider
op basis van leeftijd of functie. Teamleiderschap wordt bereikt door een leerproces, in
principe kan iedereen hiervoor getraind worden, onafhankelijk of iemand reeds van nature
leiderschap eigenschappen heeft.
Gedurende de hartstilstand is niet altijd direct duidelijk wie de rol van teamleider op zich gaat
nemen. Daarom moet deze zo snel mogelijk duidelijk maken dat hij/zij deze rol opneemt.

3.3.2. Teamleden
Teamwork is een van de belangrijkste niet-technische vaardigheden die bijdraagt aan
het succesvol managen van een kritieke situatie. Een team is een groep individuen die
samenwerken met een gemeenschappelijk doel. Binnen een team hebben de leden
meestal elkaar aanvullende vaardigheden en werken samen door coördinatie. Teams
werken het best wanneer iedereen elkaar bij naam kent, wanneer ze iets doen wat zij
gemeenschappelijk belangrijk vinden en wanneer hun rol blijft binnen hun ervaring en
competentie niveau. Er zijn diverse kenmerken te onderscheiden bij een reanimatie teamlid:
• Competent - Beheerst de nodige bekwaamheden en voert die naar beste kunnen uit.
• Betrokkenheid - Streeft naar de beste uitkomst voor de patiënt
• Communiceert - Open over hun bevindingen en genomen acties, en is bereidt om
bezorgdheid uit te spreken over klinische of veiligheid risico`s, maar is tegelijkertijd
in staat om te luisteren naar de uitleg en instructies van de teamleider.
• Ondersteunend - geeft anderen de ruimte om het beste uit zichzelf te halen.
• Verantwoordelijkheidsgevoel - Voor eigen en teamacties en bereid toe te geven
wanneer extra hulp nodig is.
• Creatief - suggereert verschillende wijzen om een situatie te interpreteren.
• Participeert in geven van feedback.
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3.4. Task management
De teamleider neemt meestal de vele te nemen beslissingen. De leider zal informatie tot
zich nemen vanuit het team en vanuit eigen observatie, en zich daardoor laten leiden om
de juiste interventies te bepalen.
Wanneer een beslissing genomen is, moet dit helder en ondubbelzinnig met het team
gecommuniceerd worden om er zeker van zijn dat het ook doorgevoerd wordt.

 ommunicatie problemen zijn verantwoordelijk voor tot 80% van
C
de ongewenste incidenten en bijna fouten in ziekenhuisrapporten.
Communicatie is vitaal in elk stadium van het behandelen van
een ziek kind, in het inschakelen van extra hulp, in voorbereiding
op een reanimatie, en in het organiseren van post-reanimatie
zorg. Het gebruik van overdrachtssystemen zoals RSVP (Reason,
Story, Vital signs, Plan) of SBAR (Situation, Background, Assesment,
Recommendation) zorgt voor effectieve tijdige communicatie tussen
individuen met een verschillende klinische achtergrond en hiërarchie.

3.5. Uitvoering van een reanimatie als een team
Voorbereiding/anticiperen
De teamleider moet de teamleden bij naam kennen en op de hoogte zijn van hun individuele
mogelijkheden. Goede communicatie met de teamleden zorgt voor juiste taakverdeling en
zorgt ervoor dat herkend wordt of extra hulp nodig is. Wanneer er voldoende teamleden
zijn kan iedereen een specifieke taak opgelegd krijgen, de een doet de luchtweg, de
ander de beademing, een derde de circulatie. De teamleider legt uit dat hij om feedback
ten aanzien van de verschillende taken zal vragen, met als doel om de prioriteiten in de
behandeling vast te stellen mochten er problemen worden geidentificeerd.
De Teamleider moet uitleggen dat hij om een herbeoordeling van de ABCDE’s zal vragen
om het effect van de interventies te beoordelen.
Wanneer daar tijd voor is, is het goed om reeds voorspelbare benodigdheden op te schrijven,
voorzover de leeftijd of gewicht van het kind bekend zijn. Vaak is het zo dat een vooralarm
over een kind wat per ambulance arriveert de mogelijkheid biedt om alvast de juiste
apparatuur klaar te zetten, en de juiste vloeistofhoeveelheid en medicatie dosering uit te
rekenen nog voor aankomst van de patiënt. In aanvulling hierop kan worden geanticipeerd
op potentiele problemen die zich voor kunnen doen (“wat als dit of dat gebeurt?”). Dit zal
zeker de teamprestatie bevorderen.
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Gedurende de reanimatie zijn er vele taken die door teamleden uitgevoerd worden,
opeenvolgend, of simultaan. De coördinatie, controle, of management van deze taken ligt
bij de teamleider.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Reanimatie
Gedurende de reanimatiefase, moeten heldere opdrachten specifiek gericht naar een
individu ervoor zorgen dat een team gefocust blijft en de en teamleider moet ‘closed loop’
communicatie gebruiken om er zeker van te zijn dat een opdracht uitgevoerd is. Bijv. “Heb
je bloedstalen afgenomen, inclusief een bloedgas en heb je bloed laten kruisen voor 4
eenheden Packed Red Cells? Ja, Ok, dankjewel.”
Het kan nuttig zijn om achtereenvolgens de bevindingen te bevragen van de persoon die de
luchtweg verzorgt, dan degene die de beademing verzorgt, dan de circulatie, waarbij elk van
hen benoemt welke problemen ze tegen komen en deze desgewenst direct te behandelen.
Post reanimatiezorg
Reanimatie stopt niet bij ROSC. Overdracht van de patiënt naar een andere collega of
afdeling of zelfs naar een ander ziekenhuis vraagt om goede communicatie en overdracht
systemen kunnen hierbij behulpzaam zijn omdat ze een kader voor informatiedeling
bieden.
Uiteindelijk is het de teamleider die beslist wanneer de reanimatiepoging gestaakt dient
te worden..

4.

Post reanimatie zorg, overdracht en transport

Een cardiaal arrest is in feite de meest ernstige vorm van shock, waarbij de aanvoer van
zuurstof en metabolieten naar de weefsels abrupt wordt onderbroken. Reanimatie (CPR)
heft dit proces slechts gedeeltelijk op, gezien er een duidelijk lager hartdebiet en dus ook
zuurstoftransport bereikt wordt. Het doel is de zuurstof en doorbloeding naar de vitale
organen zo snel mogelijk te herstellen, en zo de primaire schade te minimaliseren.
Bij kinderen na cardiorespiratoir arrest is de eerste stap het herstellen van de spontane
circulatie (restoration of spontaneous circulation [ROSC]). Dit is echter slechts de eerste stap
in een doorlopend proces van reanimatiemanagement. Een significant aantal gereanimeerde
kinderen zal uiteindelijk komen te overlijden of overleven, maar met zware neurologische
sequelen. Om dit risico te verkleinen is goede post-reanimatiezorg belangrijk, zodat
orgaanperfusie verzekerd is en secundaire orgaanschade zoveel mogelijk vermeden wordt.
Post-reanimatie stabilisatie zal het hele spectrum aan intensieve zorgen behelzen.
Onmiddellijk na reanimatie kan echter in eerste instantie de ABCDE aanpak aangehouden
worden, aangezien deze helpt om te focussen op prioriteiten en de continue herevaluatie
van het kind.

4.1.

Transport en overdracht

Na de initiële reanimatie ter plaatse (in- of pre-hospitaal), moet de patiënt getransporteerd
worden naar een PICU voor definitieve behandeling. De transfer moet goed voorbereid
worden na communicatie tussen alle teams: PICU, MET of reanimatieteam en verwijzend team.
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4.1.1. Overdracht
Een goede overdracht gebeurt niet bij toeval, maar is een gestructureerd en tijdig
proces dat technologie, leiderschap en vaardigheden vereist. Dit houdt zowel een
goede informatieoverdracht als verdere richtlijnen in. Het is in essentie een tweerichting
communicatie, waarbij het ontvangende team ook actief deelneemt, om zo de gegeven
informatie te ‘verstaan’ en een planning voor te stellen. Het gebruik van enkele basisregels
van communicatie [adequate voorbereiding, vermijden van vakjargon en afkortingen,
“closed-loop” communicatie…] en algemene training in communicatie kunnen dit proces
verbeteren.

Reason

wie je bent, de patiënt, je hoofdbezorgdheden, reden van oproep

Story

korte geschiedenis van de patiënt met reden van opname

Vital Signs

vitale parameters, relevante symptomen en testresultaten

Plan

wat je verwacht van de ontvangende partij, wat je voorstelt (wat jij of
de anderen ondertussen doen); waaronder bezorgdheden en nog niet
uitgevoerde taken

Een ander vaak gebruikt systeem voor een gestructureerde overdracht is SBAR [Situation,
Background, Assessment, Recommendation]
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Een voorbeeld van een gestructureerd overdrachtsysteem is RSVP [Reason – Story – Vital
signs – Plan]:

Hoofdstuk 6.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Initiële aanpak van
specifieke pediatrische urgenties
Cardiorespiratoire stilstand ontstaat op kinderleeftijd voornamelijk secundair, dat wil
zeggen als gevolg van een trauma of ziekte en heeft een slechte prognose. Zodoende
zijn strategieën nodig om een ernstig ziek kind te herkennen en te behandelen om zo
orgaanfalen en cardiorespiratoire stilstand te voorkomen.
In de eerste opvang is herkenning van respiratoir en/of circulatoir falen belangrijker dan het
stellen van een specifieke diagnose. Er zijn echter ook omstandigheden waarin kennis van
een specifieke ziekte kan helpen om de juiste behandeling te starten en zo de prognose te
verbeteren.
 at gekend dient te zijn voor alle volgende topics zal afhangen van
W
uw werkomgeving en omstandigheden (pre-hospitaal, specifieke
opnameafdelingen..). Dit hele hoofdstuk is dan ook, in vergelijking
met de andere EPILS hoofdstukken, in zijn totaliteit eerder als
achtergrond te beschouwen. Bepaalde pediatrische urgenties kunnen
echter in uw dagelijkse praktijk voorkomen en vragen, indien dit zo is,
van u toch de nodige kennis en kunde.

1.

Laryngotracheitis (Pseudo-kroep)
Laryngitis komt vrij vaak voor en is een acuut klinisch syndroom met inspiratoire stridor,
blafhoest, heesheid en benauwdheid met wisselende ernst.
Het respiratoir falen bij laryngitis is meestal het gevolg van een bovenste luchtwegobstructie.
Vroegtijdige hulp van een expert is aangewezen.
Adrenaline via aerosol is de eerstelijns behandeling aan een dosis van 0,1 - 0,5 mg/kg (max. 5 mg),
en zorgt voor een afname van het oedeem. Wees bedacht op het risico van rebound oedeem.

2.

Respiratoir falen bij een kind met een tracheostomie
Bij deze kinderen kunnen ademhalingsproblemen veroorzaakt worden door een obstructie
van de tracheacanule.
Men moet de obstructie proberen op te heffen door de tracheacanule te aspireren. Indien
dit niet succesvol is, dient de canule onmiddellijk verwijderd en vervangen te worden. Indien
een schone tracheacanule niet voorradig is, kan tijdelijk beademd worden met BMV op de
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tracheostoma-opening totdat de originele canule gereinigd en herplaatst is.
Wanneer de bovenste luchtweg open is, kan ook tijdelijk met BMV over de mond en neus
worden beademd, terwijl tegelijkertijd de tracheostoma opening wordt dichtgehouden.

3.

Bronchiolitis

4.

Astma
Expiratoire wheezing is een teken van luchtwegobstructie. Er is geen verband tussen de ernst
van wheezing en de graad van luchtwegobstructie. Er zijn ook andere oorzaken van wheezing
en die moeten uitgesloten worden: bijvoorbeeld anafylaxie, vreemd voorwerp aspiratie,
bronchiolitis, enz...
De luchtweg is normaal open, maar kan geobstrueerd worden wanneer het bewustzijn daalt.
Sluit de monitor en saturatiemeter aan en geef extra zuurstof zoals nodig. Probeer bij kinderen
met gecompenseerd respiratoir falen extra angst of stress te vermijden en kies de wijze van
zuurstoftoediening in functie hiervan.
In geval van gedecompenseerd respiratoir falen, is het soms noodzakelijk om de ventilatie te
ondersteunen. BMV kan moeilijk zijn door verhoogde luchtwegweerstand en verhoogt het
risico op maag insufflatie.
Beperk het teugvolume (net voldoende voor het opgaan van de thorax) en de ademfrequentie
(verhoog de expiratoire tijd).
Zowel dehydratie als obstructieve shock (veroorzaakt door een pneumothorax of dynamische
hyperinflatie) kunnen voorkomen en dienen desgewenst behandeld te worden.
Vernevelde / geïnhaleerde beta-2 agonisten zijn de eerste lijnsbehandeling van een acute
astma aanval en moeten zo vroeg mogelijk toegediend worden. Ze kunnen (frequent) herhaald
worden. Gebruik zuurstof om de verneveling aan te drijven (minimum 6 l/min). Salbutamol kan
ook gegeven worden via een puff-systeem en een grote spacer.
Overweeg intramusculair (IM) adrenaline bij patiënten met acute ernstige symptomen en
zonder onderliggende ziekte. Bij deze patiënten kan het moeilijk zijn om het onderscheid te
maken met anafylaxie, en het gebruik van IM adrenaline is hierbij toegestaan, zoals in de
richtlijn van anafylaxie.

5.

Anafylaxie

Anafylaxie is een ernstige, levensbedreigende gegeneraliseerde of systemische
overgevoeligheidsreactie op een bepaalde prikkel. Het klinisch beeld kenmerkt zich door een
zeer snel ontwikkelend levensbedreigend probleem van de luchtweg en/of de ademhaling
en/of de circulatie. Het gaat meestal gepaard met acute huiduitslag en slijmvlieszwelling.
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Bronchiolitis is een veel voorkomende, potentieel ernstige respiratoire infectie bij jonge
kinderen veroorzaakt door welbepaalde virussen.
Er is geen specifieke behandeling voor bronchiolitis, het beleid is dan ook in de eerste plaats
supportief (ABCDE).
Plotse levensbedreigende apneus kunnen voorkomen, voornamelijk bij zeer jonge kinderen,
onafhankelijk van de ernst van respiratoir falen.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

De prognose bij anafylaxie is over het algemeen goed met een mortaliteit van minder dan 1%.
Hoewel bifasische reacties voorkomen (tweede achteruitgang na enkele uren), is overlijden als
gevolg van anafylaxie meestal zeer kort na contact met het uitlokkend agens. Een overlijden
later dan 6u na contact met het uitlokkende agens is nog niet gerapporteerd.
De luchtweg is bedreigd of is al geobstrueerd. Het kind heeft mogelijk een stridor, een hese
stem en zwelling van de tong en lippen. Er kunnen tekenen van respiratoir falen zijn als gevolg
van larynxoedeem en zwelling van weke delen. Er zijn mogelijk tekenen van kortademigheid,
piepen en hypoxie wat leidt tot bewustzijnsveranderingen. Bronchospasme kan tot verder
respiratoir falen leiden.
De vasodilatatie is vaak uitgesproken en leidt tot vroegtijdige hypotensie. De huid is rood
(flushing) en de capillaire refill tijd is < 1”.
Er is sprake van een relatieve ondervulling en verhoogde doorlaatbaarheid van de capillairen
met lekkage van vocht uit het vaatbed.
De volgende verschijnselen kunnen zichtbaar zijn: roodheid (flushing), bleekheid, zweten,
urticaria, rode vlekken (erytheem) en angio-oedeem. Gastro-intestinale symptomen zijn
braken, abdominale pijn en diarree.
10-20% van de patiënten hebben geen huidsymptomen.

Sluit de monitor en saturatiemeter aan en geef 100 % zuurstof. De hoeksteen van de
behandeling is adrenaline IM. Adrenaline dient onmiddellijk gegeven te worden aan alle
patiënten met enige respiratoire of circulatoire symptomen. Indien het kind nog bewust
is en ademend, laat hem/haar in zijn voorkeurshouding, gezien manipulatie of agitatie de
ademarbeid en luchtwegobstructie kan verhogen. Herhaal IM adrenaline als de symptomen
niet verbeteren na 5 minuten.
Aanvullende ondersteuning van de luchtweg (zoals intubatie) is slechts nodig bij enkele
ernstige gevallen. Deze ondersteuning is vaak lastig en kan, indien uitgevoerd door
onervaren personeel, zelfs de situatie slechter maken. Deskundige hulp van een ervaren
team moet tijdig worden ingeroepen.
Zelden is BMV noodzakelijk als voorbereiding op aanvullende luchtwegondersteuning
(vaak zijn 2 personen noodzakelijk om dit goed uit te voeren).
Indien tekenen van shock niet verbeteren na ongeveer 5 minuten dient, aanvullend op de
IM adrenaline. de relatieve hypovolemie behandeld te worden met crystalloid vulling(en)
van 20 ml/kg. Herevalueer de klinische situatie na elke vulling.
De hoeksteen van de behandeling is adrenaline IM. Adrenaline dient onmiddellijk
gegeven te worden aan alle patiënten met enige respiratoire of circulatoire
symptomen.
Dosis van adrenaline (pure oplossing 1:1000 = 1mg/ml) Intramusculair 10 mcg/kg of
< 6 jaar: 150 mcg IM (0.15 ml)
6–12 jaar: 300 mcg IM (0.3 ml)
> 12 jaar en volwassenen: 500 mcg IM (0.5 ml)
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6.

Septische Shock

7.

Cardiogene shock
Een verminderde pompfunctie van het hart kan een cardiogene shock veroorzaken. Dit
kan plots optreden maar is zeker ook vaak het eindresultaat van een chronisch (laattijdiger
vastgesteld) cardiaal probleem.
De patiënten komen meestal met indirecte alarmtekenen zoals voedingsproblemen,
lusteloosheid, zweten, slechte gewichtsevolutie, …
De alarmtekens van shock worden zichtbaar bij een goede ‘C’ evaluatie. Gedilateerde jugulaire
venen en palpatie van een gestuwde lever duiden op naderend hartfalen.
Veel van deze kinderen hebben een graad van longoedeem en fijne crepitaties zijn dan hoorbaar
over de longvelden. Geef ondersteuning met 100 % zuurstof. Ondersteuning van de ventilatie
kan nodig zijn wanneer het bewustzijn daalt of het longoedeem erger wordt. Overweeg, indien
deskundige hulp aanwezig is, vroegtijdige intubatie en mechanische ventilatie. Een goede
evaluatie van de tekenen van shock, zowel klinisch (inclusief diurese), biochemisch (inclusief
bloedgassen, lactaat en stolling) als via cardiovasculaire monitoring, is essentieel om een
adequate behandeling in te stellen.
Het tijdig verwittigen van een kindercardioloog is van cruciaal belang, evenals de verwijzing
naar een pediatrische intensieve zorgeenheid.
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Sepsis is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij kinderen. Vroegtijdige
herkenning en interventie is cruciaal. De shock bij een sepsis kan zowel met vasoconstrictie (als
compensatoir mechanisme) als met vasodilatie (vasopleeg syndroom) gepaard gaan en het
hartdebiet kan gestegen of gedaald zijn.
Veel van deze kinderen presenteren zich met tachypnoe als compensatie voor de suboptimale
circulatie en/of metabole acidose.
Geef 100 % zuurstof bij kinderen met duidelijke tekenen van shock, ook al is deze nog
gecompenseerd. Ondersteuning van de ventilatie kan nodig zijn wanneer het bewustzijn daalt
of longoedeem ontstaat.
Een goede evaluatie van de tekenen van shock, zowel klinisch (inclusief diurese), biochemisch
(inclusief bloedgassen, lactaat en stolling) als via cardiovasculaire monitoring, is essentieel
om een adequate behandeling in te stellen. Bij het vaststellen van shock, is een dringende
vasculaire toegang obligaat.
Bij kinderen met duidelijke tekenen van shock, zelfs al is de shock nog gecompenseerd, kunnen
meerdere vochtbolussen (tot 60-100 ml/kg) noodzakelijk zijn in het eerste uur van opvang (en
zelfs nog meer in de uren daarna).
De eerste vullingen worden gegeven als gebalanceerde crystalloiden, maar voor volgende
vochtbolussen kan Albumine 4-5 % nuttig zijn. Indien grote volumes vocht noodzakelijk
zijn, meer dan het kind zijn eigen circulerend volume (80 ml/kg), moeten ook voldoende
bloedproducten gegeven worden. Sepsis kan anemie, trombocytopenie en stollingsstoornissen
geven, en deze worden nog versterkt bij dilutie (verdunning).
Cardiaal falen kan zich vroeg presenteren bij een ernstige septische shock in kader van een
direct cardiotoxisch effect. Vroegtijdige toediening van inotropica en/of vasopressie wordt
geadviseerd om orgaanperfusie te verzekeren.

Indien er geen ritmestoornis is, is een vroegtijdig continue infusie van intraveneuze inotrope
medicatie (vb dobutamine) essentieel.
Een beperkte vochtbolus (10 ml/kg) kan eventueel een meerwaarde geven (en zal de situatie
niet verergeren). Het antwoord op deze vochtbolus moet goed gemonitord worden (klinische
evaluatie van de preload, longauscultatie, echografie).

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

8.

Cardiogene shock als gevolg van een ritmestoornis

Bij kinderen zijn levensbedreigende ritmestoornissen vaker het gevolg dan de oorzaak van
een acute ziekte.
Respiratoir en/of circulatoir falen met hypoxie, acidose en/of hypotensie als gevolg zijn
bij kinderen de meest voorkomende oorzaken van ritmestoornissen, in tegenstelling tot
volwassenen bij wie een primair cardiaal probleem (zoals een infarct) vaak aan de basis
ligt van een aritmie. Kinderen met een cardiomyopathie, myocarditis of na hartchirurgie
voor een aangeboren hartafwijking, of kinderen geboren in families waar congenitale
aritmieën voorkomen, hebben een verhoogd risico op primaire ritmestoornissen.
Elektrolytenstoornissen of medicatie, gebruikt in therapeutische of toxische hoeveelheid,
kunnen ook ritmestoornissen veroorzaken.

8.1.

ECG evaluatie

Het ECG laat de voortgang van de elektrische impuls over het hart zien (figuur 6.1). Het
geeft geen informatie over de hartfunctie, de weefselperfusie of de klinische toestand
van het kind. Therapeutische besluitvorming kan daarom pas plaatsvinden na zorgvuldig
onderzoek van de algehele klinische conditie van het kind.
De eerste golf (P-top) geeft de atriale depolarisatie weer. Het QRS complex geeft de ventriculaire
depolarisatie weer, terwijl repolarisatie correspondeert met het ST-segment en de T-top. Indien
de elektrodepositie zich loodrecht op de as van de atriale depolarisatie bevindt is de P-top niet
zichtbaar op de monitor.

6
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Figuur 6.1
Normaal ECG

 ehandel de patiënt, niet de monitor! Tijdens de beoordeling van
B
het ECG is het van belang mogelijke artefacten te herkennen (figuur
6.2). Losgeraakte elektroden kunnen asystolie simuleren en trillingen
van de draden (bijv. tijdens transport) kunnen ventrikelfibrillatie
nabootsen. Hartmassage geeft een beeld op ECG dat sterk lijkt op
ventriculaire complexen. De hartfrequentie die wordt weergegeven
op de monitor kan ook misleidend zijn. Het is beter bij twijfel de
hartfrequentie ook manueel te beoordelen, door te ausculteren en/
of de pols te voelen.
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Figuur 6.2
Artefacten op ECG

Iedere ILS hulpverlener moet alle belangrijke aritmieën kunnen onderscheiden, zonder
hiervoor een ECG expert te worden, gezien deze verschillende behandelingen vragen. De
volgende vragen zijn nuttig:
1.  Zijn er tekenen van leven?
Bij afwezigheid wordt dit gezien als een stilstandritme en dient CPR onmiddellijk gestart
te worden.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

2.  Is er sprake van een progressieve of gedecompenseerde cardiogene shock?
Hoe ernstiger de shock, hoe meer tijdkritisch de behandeling is. Ritmestoornissen zonder
tekenen van circulatoir falen kunnen vaak wachten op de evaluatie en behandeling van een
kindercardioloog.
3. Is het hartritme snel (> 160/min; > 180/min bij zuigelingen) of traag (< 60/min;
< 80/min bij zuigelingen)?
4.  Zijn de QRS complexen smal (< 0.08 sec) of breed (> 0.08 sec)?
Indien de QRS-complexen smal zijn, is er sprake van een supraventriculaire tachycardie.
Indien de QRS-complexen breed zijn is er sprake van een ventrikeltachycardie tot het
tegendeel bewezen is (alhoewel bij kinderen dit vaak toch een supraventriculaire oorsprong
blijkt te hebben).

8.2. Bradycardie
Symptomatische bradycardie bij kinderen (figuur 6.3) wordt meestal veroorzaakt door
respiratoir of circulatoir falen en kan een teken zijn van dreigende cardiorespiratoire stilstand.
Alle trage ritmes die hemodynamische instabiliteit veroorzaken dienen onmiddellijk
behandeld te worden, zelfs al is de bloeddruk nog normaal, omdat ze kunnen evolueren tot
een cardiorespiratoire stilstand.
De initiële behandeling begint, zoals altijd, met het openen van de luchtweg en het
verzorgen van een optimale oxygenatie met 100 % zuurstof en, indien noodzakelijk, BMV.
Indien de bradycardie het gevolg is van hypoxie en/of ischemie, en het hartritme niet
betert tot boven 60/min of snel daalt met een slechte of afwezige circulatie, dan moet dit
beschouwd worden als een (dreigende) hartstilstand en zijn hartmassage en adrenaline
noodzakelijk.
Incidenteel kan een extreme vagale stimulatie, een hartblok of een aandoening van het
centraal zenuwstelsel een bradycardie veroorzaken. Specifieke behandelingen zijn hierbij
noodzakelijk.
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Figuur 6.3
Bradycardie

Bij een snel ritme bij kinderen dient men eerst te onderscheiden of er sprake is van een
sinustachycardie of van een abnormaal ritme. Bij abnormale ritmes kan het ECG behulpzaam
zijn bij het beoordelen van een smal of een breed QRS complex tachycardie, maar klinische
tekenen van een slechte perfusie bepalen de dringendheid van de behandeling voor beide
soorten tachycardie.

8.3.1. Sinus tachycardie
Sinustachycardie [ST] (figuur 6.4) is de meest voorkomende vorm van tachycardie bij
kinderen. Het is een lichaamsreactie (compensatiemechanisme) op een pathologische
situatie, zoals respiratoir falen, hypovolemie, sepsis of anemie.
Alleen maatregelen om de onderliggende aandoening te behandelen moet worden
ingesteld. Andere maatregelen die het ritme vertragen (bv. anti-aritmica) zijn gevaarlijk.
Figuur 6.4
Sinus tachycardie

Figuur 6.5
Supraventriculaire tachycardie
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8.3. Tachycardie

8.3.2. Supraventriculaire tachycardie

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Een supraventriculaire tachycardie [SVT] (figuur 8.6) is de meest voorkomende primaire
ritmestoornis bij kinderen. Het is een paroxysmaal optredend, regelmatig ritme met smalle
QRS complexen.
De toegenomen hartfrequentie veroorzaakt agitatie, huilen, lusteloosheid, verminderde
eetlust, bleekheid, zweten en in oudere kinderen hartkloppingen, thoracale pijn, bijnaflauw vallen en angst. Het kan leiden tot een cardiovasculaire collaps en shock, zeker bij
jonge zuigelingen.
Het kan moeilijk zijn om ST en SVT van elkaar te onderscheiden.
Een anamnese passende bij hypovolemie, infectie enz. is meestal aanwezig bij ST, terwijl de
anamnese meestal vaag is bij SVT. P-toppen zijn afwezig of abnormaal bij SVT, hoewel het
moeilijk kan zijn deze P-toppen te onderscheiden bij zowel SVT als ST eenmaal de frequentie
hoger is dan 200/min. Een SVT heeft meestal een sneller ritme (> 220/min bij zuigelingen en
> 180/min in kinderen ouder dan 1 jaar). Er is geen slag-tot-slagvariatie bij SVT (dat wil zeggen
dat het R-R interval steeds hetzelfde is). Het ontstaan en verdwijnen van SVT is plots.
Openen en handhaven van een vrije luchtweg is essentieel; geef hoge flow zuurstof en BMV als
nodig. Indien er tekenen van shock aanwezig zijn, is 100 % FiO2 aangewezen.
Vagale stimulatie kan de atrioventriculaire geleiding vertragen en het sinusritme doen
terugkeren. Bij jonge kinderen kan dit bereikt worden door kortdurend een ijszak op het gezicht
te plaatsen. Bij oudere kinderen kan unilaterale sinus carotis massage worden toegepast of
een Valsalva manoeuvre (vb. door de voorzijde van een spuitje blazen om de stamper eruit te
krijgen). Oogboldruk mag niet worden toegepast omdat het mogelijk letsel aan de retina kan
veroorzaken.

Vagale stimulatie mag de definitieve behandeling nooit vertragen, zeker niet indien er
tekenen van shock zijn. Dringende cardioversie, medicamenteus (chemische cardioversie)
of elektrisch is dan nodig. Expert hulp is noodzakelijk.
De opeenvolging van acties voor cardioversie is zeer gelijklopend als deze voor defibrillatie.
De defibrillator moet echter actief in synchrone modus geplaatst worden. Sommige
defibrillatoren hebben ECG electrodes nodig om een P top te kunnen detecteren. Na het kiezen
van het juiste energie niveau (1J/kg voor de eerste shock en 2J/kg voor de daaropvolgende
dosissen) en het laden, is het noodzakelijk om de ‘ontlaadknop’ te blijven indrukken tot de R
top is geïdentificeerd door het toestel en de shock wordt toegediend. Dit kan enkele seconden
duren. Een evaluatie van tekens van leven (of een controle van de pulsaties) moet gebeuren na
elke poging tot cardioversie (om een hieropvolgend PEA of pVT niet te missen). Als het kind bij
bewustzijn is, is pijnstilling en sedatie noodzakelijk.

8.3.3. Ventriculaire tachycardie
Een breedcomplex tachycardie komt bij kinderen weinig voor en is vaker supraventriculair
dan ventriculair van origine. Bij hemodynamisch onstabiele kinderen moet echter van
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ventrikeltachycardie (VT) uitgegaan worden tot het tegendeel bewezen is (figuur 6.6). VT is een
ritme met mogelijks perfusie wat betekent dat het ook kan voorkomen bij afwezigheid van
circulatie, dan wordt het een ‘schokbaar ritme’ bij een cardiorespiratoire stilstand (polsloze VT).
Indien de patiënt pols heeft en klinische tekenen van shock, dan is cardioversie de
voorkeursbehandeling. Expert hulp is noodzakelijk.

Figuur 6.6
Ventrikeltachycardie

Hypoglycemie

Hypoglycemie wordt gedefinieerd als een plasma glucose spiegel < 60 mg/dl (3.3 mmol/l).
Hogere glucose spiegels kunnen reeds symptomatisch zijn bij diabetici.
Tekens van hypoglycemie zijn irritatie, lethargie, tachypnoe, tachycardie, zweten, zwakte,
tremor, verwardheid, convulsies en coma.
Een hypoglycemie moet snel vastgesteld en behandeld worden om verdere onomkeerbare
hersenschade te vermijden. Geef kinderen met een veranderd bewustzijnsniveau en
hypoglycemie onmiddellijk IV 2-4 ml/kg glucose 10 % (of equivalent). Plasma suikerspiegels
moeten elke 30 minuten gecontroleerd worden tot stabiele waarden (70-120 mg/dl of
3.9-6.6 mmol/l).

10. Convulsies
Convulsies komen vaak voor op kinderleeftijd. Vanzelfsprekend moet de neurologische
toestand worden ingeschat en behandeld, echter pas nadat mogelijke problemen in luchtweg,
ademhaling en circulatie zijn aangepakt, gezien dit bij convulsie de eerste prioriteiten zijn. In
vele gevallen kan de ABC echter slechts beteren als de convulsies behandeld zijn.
Wanneer de convulsies langer duren dan 30 minuten is er sprake van een convulsieve status
epilepticus. Een convulsieve status kan snel tot hersenschade leiden. Indien een veralgemeende
aanval reeds 5 minuten duurt, is de kans (zeer) klein dat hij nog spontaan (zonder medicatie)
zal stoppen en dit moet beschouwd worden als een ‘dreigende status’ die om actie vraagt.
Een niet-convulsieve status epilepticus (blijvende convulsies op electro-encefalogram [EEG]
maar zonder zichtbare spiertrekkingen) kan evengoed hersenschade veroorzaken. Kinderen
waarbij de convulsies zichtbaar gestopt zijn, maar die niet terugkeren naar een beter
bewustzijnsniveau, moeten beschouwd worden als nog steeds in status tot het tegendeel
bewezen is (door EEG).
Respiratoir falen is het gevolg van luchtwegobstructie (veroorzaakt door tong hypotonie of
secreties) of verminderd bewustzijn. Verminderd bewustzijn kan leiden tot een vertraging van
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9.

de ademfrequentie. Ademhalingsstilstand kan optreden door een depressie van het centraal
zenuwstelsel; dit wordt versneld als het kind medicatie krijgt met als bijwerking ademdepressie
(vb. benzodiazepines bij de behandeling van convulsies). Openen en handhaven van een vrije
luchtweg is essentieel. Sluit monitor en saturatiemeter aan en geef 100 % zuurstof. Indien het
kind hypoxisch blijft na het openen van de luchtweg, is BMV aangewezen. Een intubatie kan
noodzakelijk zijn om de luchtweg te beschermen en om aspiratie van maaginhoud te voorkomen.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

De circulatie blijft meestal normaal tot aan het moment van volledig respiratoir falen. Indien
de oorzaak van de convulsies bepaalde ziektes zijn zoals bv. meningococcen sepsis, dan kan
circulatoir falen natuurlijk vroeger optreden.
Convulsies vereisen antiepileptica volgens lokale of nationale richtlijnen. De eerstelijns
medicatie is een benzodiazepine (vb. midazolam, lorazepam).
Benzodiazepines kunnen intramusculair gegeven worden (midazolam 0.2 mg/kg) of intranasaal/
buccaal (midazolam 0.4 mg/kg) of intraveneus (lorazepam of midazolam 0.1 mg/kg). Ze kunnen
elke 5-10 minuten herhaald worden zolang de patiënt blijft stuipen.
Vroegtijdige vasculaire toegang is belangrijk zodat verdere therapie IV mogelijk is en zodat
bloedglucose en electrolyten vlot gecontroleerd kunnen worden. Afhankelijk van de onderliggende
etiologie, kunnen andere bloedtesten nodig zijn. Eens een IV of IO toegang geplaatst is, binnen
10-15 min na start van de convulsies, kan een ander anti-epilepticum gegeven worden.

 onvulsies welke langer duren dan 5 minuten vereisen antiepileptica
C
volgens lokale of nationale richtlijnen. De eerstelijns medicatie is een
benzodiazepine (vb. midazolam, lorazepam).

11. Het ernstig gewonde kind
Ernstig trauma is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van overlijden en invaliditeit bij
kinderen ouder dan 1 jaar.
Kinderen hebben een relatief groot hoofd (met een prominent achterhoofd) in vergelijking met
volwassenen, vandaar de hogere incidentie van hersenletsels. Bovendien hebben kinderen ook
relatief minder spiermassa, minder onderhuids vetweefsel en meer elastische ribben en skelet. Als
gevolg hiervan wordt bij kinderen meer energie van het impact opgevangen door de onderliggende
structuren zoals de longen (vaak zonder dat dit gepaard gaat met ribfracturen) of het abdomen
(vaak met letsels aan de buikorganen). Vandaar dat men steeds bedacht moet zijn op letsels van de
inwendige organen na een aanzienlijke impact, ook zonder uitwendige tekenen. Verduidelijking
van het traumamechanisme moet gezocht worden en men moet rekening houden met de manier
waarop het impact van het ongeval zich verdeeld over het lichaam van het kind.
Bij de opvang van een gewond kind met potentiëel levensbedreigende letsels is het cruciaal de
juiste prioriteiten te stellen en snel en adequaat te handelen wanneer enig ernstig probleem
vastgesteld wordt.
Voor het beste resultaat moet volgens een vaste systematiek gehandeld worden. Er dient benadrukt
te worden dat deze systematiek deel uitmaakt van een gestructureerde TEAM benadering.

99

6

Hoofdstuk 6
Initiële aanpak van specifieke pediatrische urgenties

Hoewel het belang van de ABCDE aanpak nog steeds benadrukt wordt – treat first what
kills first-, vraagt de zorg voor een ernstig gewond kind om een teamaanpak waarbij
meerdere specifieke taken door de verschillende aangewezen teamleden parallel met
elkaar uitgevoerd worden.
Omdat bij ernstig trauma vaak geen tijd te verliezen is, zijn een goede voorbereiding en
anticipatie bij elke concrete casus van groot belang. Elk centrum dat te maken kan krijgen
met de opvang van ernstig gewonde kinderen, zou moeten beschikken over zijn eigen
specifieke richtlijnen voor de aanpak van acuut pediatrisch trauma.

 moet vroegtijdig rekening gehouden worden met specifieke
Er
aandachtspunten in de context van trauma:
• A + in-lijn cervicale stabilisatie
• B + ? spanningspneumothorax
• C + ? bloeding
• D + ? intracraniële overdruk
• E + ? AMPLE, temperatuur en pijn
Problemen dienen te worden behandeld zodra ze vastgesteld worden volgens het principe:
“treat first what kills first”.
Het is cruciaal dat de ABCDE sequentie steeds gevolgd wordt. Men moet vermijden dat
mineure letsels de aandacht afleiden en levensbedreigende letsels op die manier gemist
worden. In de pre-hospitaal traumaopvang is tijd een belangrijke factor, derhalve kan een
deel van de initiële acute behandeling ook opgestart worden ‘onderweg’.

11.1. Luchtweg bij Trauma
Bij verdenking op een letsel van de cervicale wervelkolom dient de luchtweg geopend te
worden door een jaw-thrust manoeuver (of evt via chin-lift) terwijl de cervicale wervelkolom
manueel ‘in-lijn’ geïmmobiliseerd wordt (figuur 6.7). Vuil en bloed, braaksel en andere secreties
moeten uit de orofarynx verwijderd worden door milde suctie onder direct zicht. In de hals
kunnen bij inspectie opgezette halsvenen, subcutaan emfyseem, deviatie van de trachea en
verwondingen opgemerkt worden.
Soms kan het nodig zijn het hoofd licht (en gradueel) achterover te kantelen om de luchtweg
effectief te openen. Wanneer hulpmiddelen gebruikt worden om de luchtweg open te houden,
dient men zich ervan bewust te zijn dat deze geen bescherming bieden voor aspiratie bij
braken. Bij een ernstig trauma kan het aangewezen zijn de patiënt te intuberen om een veilige
luchtweg en adequate ventilatie te verzekeren. Intubatie is een complexe vaardigheid die best
wordt uitgevoerd door iemand met de nodige ervaring. Wanneer endotracheale intubatie niet
op een veilige manier kan uitgevoerd worden, kan een supraglottische luchtweg een alternatief
bieden. In-lijn immobilisatie van de cervicale wervelkolom moet bewaakt worden tijdens de
hele procedure van luchtwegmanagement.
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De algemene ABCDE principes van de acute opvang van het gewonde kind zijn gelijkend
op deze van de opvang van elk ander ernstig ziek kind, doch een aantal belangrijke punten
vragen extra andacht.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Figuur 6.7
Manuele in-lijn immobilisatie van de cervicale wervelzuil

Figuur 6.8
Positionering in een vacuümmatras

Figuur 6.9
Head blocks voor cervicale wervelzuil immobilisatie

6
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• Spinale immobilisatie
Immobilisatie van de wervelkolom is aangewezen in geval van een hoog-energetisch trauma
en/of tekenen van een potentieel letsel van het ruggenmerg en/of gedaald bewustzijn. Als de
patiënt zich echter verzet tegen immobilisatie en niet coöperatief is, moet men de afweging
maken of het beter is de patiënt te sederen dan wel de immobilisatie niet toe te passen. Strijden

Idealiter kan de patiënt onmiddellijk geïmmobiliseerd worden in een vacuümmatras (figuur
6.8), welke nadien tijdens de rest van de transfer ter plaatse blijft. Elke dienst zou over specifieke
richtlijnen in verband met immobilisatie moeten beschikken om bijkomend gevaar door
overbodige manipulatie en verplaatsing van een ernstig gewonde patiënt te vermijden. In de
prehospitaal situatie waar elke minuut telt, kan ervoor geopteerd worden om de patiënt op de
schepbrancard te houden tot in het ziekenhuis.
Ongeacht of de patiënt op een schepbrancard of in een vacuümmatras ligt, moet ook verder
specifieke aandacht gegeven worden aan de immobilisatie van de cervicale wervelkolom.
De cervicale wervelzuil kan manueel in lijn geïmmobiliseerd worden door één enkele
hulpverlener tijdens de resuscitatieprocedure, hoewel dit het uitvoeren van andere handelingen
door deze belet en verdere adequate zorg soms in het gedrang brengt. Als alternatief om
de cervicale wervelzuil verder te immobiliseren, wordt het gebruik van head blocks (of
soortgelijke) aangeraden (figuur 6.9). Deze head blocks kunnen in de vacuüm matras geplaatst
worden of vastgemaakt worden aan de schepbrancard. Er is veel discussie over het gebruik van
halskragen, met name bij kinderen. Halskragen kunnen moeilijkheden veroorzaken tijdens
het luchtwegmanagement of de cerebrale perfusie belemmeren. Het is belangrijk te beseffen
dat de waarde van halskragen in het voorkomen van bijkomende letsels aan de cervicale
wervelkolom nooit is bewezen, al helemaal niet wanneer de halskraag niet de correcte maat
heeft, wat bij kinderen vaak het geval is. Vandaar dat het standaard aanleggen van een
halskraag niet meer aangeraden wordt. Halskragen kunnen nog een plaats hebben tijdens
de evacuatie van een ernstig gewond kind of later in het verloop wanneer een letsel van de
cervicale wervelzuil is bevestigd (bijvoorbeeld tijdens chirurgie). Indien toch een halskraag
wordt gebruikt moet deze perfect passen (juiste maat, correct aangelegd).
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met de patiënt moet vermeden worden. Immobilisatie van het hoofd, waarbij nog rotatie van
de rest van het lichaam mogelijk is, is schadelijker dan helemaal niet immobiliseren.
ABC aanpak is steeds de prioriteit. Men hoeft dus geen schrik te hebben om in het belang van de
ABC stabilisatie bepaalde voorzichtige handelingen uit te voeren.
Patiënten die nog in staat zijn om te stappen kunnen zelf op een brancard gaan liggen,voor
niet-ambulante patiënten heeft een schepbrancard de voorkeur boven een wervelplank.
Indien mogelijk wordt een wervelplank enkel gebruikt voor prehospitaal evacuatie van de
patiënt en niet voor immobilisatie nadien. Een snelle inspectie van de rug tijdens het aanleggen
van de schepbrancard vermijdt dat de patiënt nadien moet worden omgerold (log-roll).

11.2. Ademhaling in Trauma
De efficiëntie van de ademhaling en de gasuitwisseling moet beoordeeld worden nadat de
luchtweg is geopend en high-flow zuurstof is toegediend, voorzover nodig.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Wanneer de ademhaling inadequaat is, moet gestart worden met masker-en-ballon
beademing, te starten met 100 % zuurstof. Endotracheale intubatie moet worden overwogen
in geval van inefficiënte ademhaling.
In-lijn immobilisatie van de cervicale wervelzuil zonder (of met minimale) extensie van de hals
is belangrijk tijdens de intubatie; echter bij problemen heeft het luchtwegmanagement steeds
voorrang op deze immobilisatie.
Hyperventilatie moet altijd vermeden worden, zeker bij neurotrauma patiënten, tenzij in geval
van dreigende inklemming.

• Pneumothorax
Men dient actief op zoek te gaan naar tekenen van een een pneumothorax tijdens de
evaluatie van de B.
Bij een pneumothorax bevindt zich lucht in de pleuraholte met collaps van de long tot gevolg.
Dit belemmert de ventilatie en in een tweede tijd ook de circulatie. Een pneumothorax wordt
vaak op klinische basis vermoed maar RX thorax en echografie van de long kunnen hierover
zekerheid geven.
Een Spanningspneumothorax wordt vooral gezien in geval van positieve druk beademing.
Wanneer lucht in de pleuraholte geblazen wordt zonder de mogelijkheid om te ontsnappen,
zal de druk in de pleuraholte progressief oplopen wat op zijn beurt zal leiden tot verplaatsing
van het mediastinum naar de tegenoverliggende thoraxhelft. Hierdoor kunnen de grote vaten,
vb vena cava superior en inferior, afgesnoerd worden met belemmering van de veneuze retour
naar het hart en obstructieve shock tot gevolg. De klinische tekenen zijn een (plotse) daling van
de bloeddruk, stuwing van de halsvenen (indien geen geassocieerde hypovolemie), hypoxemie,
verminderde/afwezige ademhalingsgeluiden aan de kant van de gecollabeerde long en
trachea deviatie in de richting weg van de spanningspneumothorax. De behandeling bestaat
uit goede opening van de luchtweg en toedienen van zuurstof (100 %) via aangezichtsmasker,
masker - ballon beademing of kunstmatige beademing en urgente decompressie van de
pneumothorax.
Naald thoracocentesis: met een lange dikke infuuscatheter wordt de tweede intercostaal ruimte
midclaviculair aan de kant van de spanningspneumothorax aangeprikt. Wanneer de naald uit
de catheter verwijderd wordt kan men de lucht horen ontsnappen bij decompressie van de
pleuraholte. De infuuscatheter wordt dan open aan de lucht ter plaatse gelaten. Na afronden
van de primaire beoordeling zal een definitieve thoraxdrain geplaatst moeten worden.
Wanneer de toestand van het kind op een bepaald moment na de naald thoracocentese
opnieuw achteruit gaat, kan dit wijzen op een recidief van de spanningspneumothorax vb.
door een knik in de catheter. Er moet dan opnieuw een naald thoracocentese uitgevoerd
worden en snelle plaatsing van een thoraxdrain moet overwogen worden.
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11.3. Circulatie in trauma
Herstel van het circulerend volume en hemostase (stelpen van de bloeding) zijn
sleutelelementen in de opvang van een kind met een hemorrhagische shock. Bij kinderen
met een ernstig trauma zijn hiervoor 2 toegangswegen (grote intraveneuze infusen en/of
intraosseuze toegang) noodzakelijk. Bij de plaatsing moet bloed worden afgenomen voor
kruisproef, bloedgasanalyse en andere laboratoriumbepalingen.

Ieder ernstig uitwendig bloedverlies dient te worden gestopt door rechtstreekse druk uit te
oefenen met een dun gaas op de wonde, ook al lijkt de bloeding niet erg belangrijk door de
initiële tijdelijke vasoconstrictie. Draag steeds beschermende handschoenen. Vaatklemmen
en tourniquets worden alleen gebruikt bij oncontroleerbare bloeding, ondanks rechtstreekse
druk, na bv. een traumatische amputatie.
Open fracturen kunnen belangrijk bloedverlies veroorzaken; het spalken van een gebroken
lidmaat met herstel van de normale anatomische verhoudingen kan het bloedverlies beperken.
Bekkenfracturen en gesloten fracturen van de lange pijpbeenderen kunnen geassocieerd zijn
met schade aan de weke delen en bloedverlies. Dergelijke letsels leiden bij kinderen, als ze
geïsoleerd voorkomen, meestal niet tot hypovolemische shock. Bij adolescenten kan, indien een
belangrijke bloeding door een bekkenfractuur met onderbreking van de pelvische ring wordt
vermoed, een bekkenbinder of sluitlaken aangelegd worden. Hoofdtrauma is niet geassocieerd
met hypovolemie (uitgezonderd in zuigelingen), daarom moet steeds actief gezocht worden
naar een andere bloedingshaard indien hypovolemische shock aanwezig is.
Indien hypovolemie persisteert, ondanks controle van de uitwendige bloeding, en de patiënt
heeft continue vullingsnood, dan moet actief gezocht worden naar een inwendige bloeding,
zoniet kan het kind hieraan overlijden. Intraabdominale, retroperitoneale en intrathoracale
bloedingen zijn de meest voorkomende levensbedreigende inwendige bloedingen bij kinderen.
Vaak zijn er weinig vroegtijdige tekenen bij een intra-abdominale bloeding, het is dus essentiëel
om altijd zeer alert te zijn voor deze bloedingen.
Een vroegtijdige echografie door een persoon met ervaring kan snel vrij vocht in de thorax of
het abdomen van een gewond kind aan het licht brengen, hoewel een negatieve echografie
een ernstige inwendige bloeding niet uitsluit. Bij patiënten met een aanzienlijke hoeveelheid
vrij vocht en aanhoudende hemodynamische instabiliteit kan urgent chirurgisch ingrijpen
noodzakelijk zijn; vandaar dat de chirurgen bij de opvang van elke trauma casus betrokken
worden. De gouden standaard voor de diagnose van een inwendige bloeding is de CT-scan met
contrast (hoewel het stralingsrisico telkens moet afgewogen worden).
Hoewel de lokale richtlijnen kunnen verschillen vb. wat betreft de bloedproducten ratio, is er
consensus dat het toedienen van kristalloïden moet beperkt worden (< 40 ml/kg) ten voordele
van het vroegtijdig en gebalanceerd gebruik van bloedproducten in bolus (RBC, fresh-frozen
plasma en trombocyten). In het geval van een hemorrhagische shock dienen bloedproducten
als snelle bolus en idealiter verwarmd toegediend te worden.
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Ernstig bloedverlies is de meest voorkomende oorzaak van shock bij kinderen. Bloedverlies kan
zichtbaar zijn (uitwendig bloedverlies) of verborgen (inwendig bloedverlies). Minder frequente
oorzaken van shock in geval van een trauma zijn cardiogene shock (hartcontusie) of obstructieve
shock (pneumothorax, tamponade). Heel zelden ligt een spinale of neurogene shock aan de
oorsprong van een hypotensie met of zonder bradycardie.

Beoordeling van de klinische respons na elke vulling is essentieel om het verder beleid te sturen.
Chirurgisch ingrijpen kan noodzakelijk zijn in geval van persisterende shock ondanks vulling
met meer dan 40 ml/kg kristalloiden of bloedproducten, of wanneer meerdere transfusies nodig
zijn om de fysiologische parameters binnen de normale grenzen te houden. Een ervaren chirurg
moet beslissen of urgent chirurgisch ingrijpen vereist is om de inwendige bloeding te stoppen.

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

 et is van vitaal belang dat hypotensie ten allen tijde wordt vermeden
H
bij kinderen met vermoeden van een hersenletsel omdat dit een van
de voornaamste oorzaken is van secondaire hersenschade.

11.4. Disability -D- in Trauma
Het doel tijdens de primaire beoordeling is het detecteren van een ernstig neurotrauma dat
mogelijks dringende neurochirurgische interventie vereist en/of specifieke intensieve zorgen
technieken vraagt.
Op regelmatige basis moeten de vitale parameters en de neurologische status (pupillen, AVPU
of GCS-M) van het kind geëvalueerd worden. Meer bepaald de pupilgrootte, -vorm en reactie
op licht (direct en indirect) moeten onderzocht worden. Abnormale of asymmetrische pupillen
(miotisch, mydriatisch, gefixeerd) in combinatie met een schedelletsel kunnen wijzen op de
aanwezigheid van een intracraniële massa (wellicht oedeem of een bloeding) aan dezelfde
hersenhelft en vragen om urgente neurochirurgische evaluatie en behandeling.
Systemische hypertensie geassocieerd met bradycardie en een onregelmatige ademhaling
zijn suggestief voor gestegen intracraniële druk en dreigende inklemming. Deze hypertensie
moet niet behandeld worden met bloeddrukverlagende medicatie, men moet daarentegen
onmiddellijk een behandeling voor de gestegen ICP instellen.

11.5. Exposure en Environment -E- in Trauma
De kleding van het slachtoffer moet worden verwijderd of losgeknipt zodat alle
verwondingen kunnen opgemerkt worden. Men moet gebruik maken van warmtebronnen
zoals warmtestralers, warmtedekens en vochtverwarmers, om afkoeling van het kind te
vermijden. Onderkoeling kan, vooral in geval van hypovolemische shock, immers schadelijk
zijn. Rekening houdend met de specifieke omgevingsfactoren kan een nadere inschatting
van het ongeval (mechanisme) gemaakt worden om zo de opgelopen letsels te begrijpen.
Een beknopte, gerichte anamnese kan verkregen worden door het acroniem AMPLE te
volgen (zie pagina 25).
Hoewel dit niet strikt tot de primaire beoordeling behoort, moet de hulpverlener ook
aandacht hebben voor het vroegtijdig opstarten van pijnstillende medicatie indien nodig.
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11.6. Secundaire transfer
Idealiter worden ernstige gewonde kinderen rechtstreeks overgebracht van de plaats
van het ongeval naar een gespecialiseerd pediatrisch trauma centrum. Zoniet moet
vroegtijdig een secundaire transfer in gang gezet worden. Soms vragen de opgelopen
letsels een onmiddellijke chirurgische interventie (epiduraal hematoom, oncontrolleerbare
bloeding) en dan moet deze ingreep gebeuren in het initiële ziekenhuis of moet, wanneer
onmogelijk, een dringende transfer door het locale team georganiseerd worden.

De bovenste luchtweg kan bedreigd zijn door brandwonden of chemische verbranding door
schadelijke stoffen. De luchtweg wordt bedreigd door vroegtijdig oedeem en deze situatie
kan snel achteruit gaan. Vandaar dat men niet mag aarzelen om de patiënt endotracheaal
te intuberen bij de minste indruk van mogelijke obstructie van de luchtweg; als hierbij te lang
gewacht wordt kan intubatie onmogelijk zijn.
In ernstige gevallen kunnen circulaire brandwonden van de thorax de beweging van de borst
verhinderen. Escharotomies (fasciotomie doorheen verbrand weefsel) kan noodzakelijk zijn
om dit afsnoerend effect van de brandwonden op te heffen. In geval van een brand in een
afgesloten ruimte, bijvoorbeeld een woningbrand, moet men steeds bedacht zijn op CO en/of
cyanide intoxicatie waarvan de behandeling bestaat uit 100 % zuurstof toediening, daarnaast
moeten hyperbare zuurstoftherapie en/of cyanide antidoten overwogen worden.
Bij tekenen van shock moet vulling per bolus van 20 ml/kg van een isotone vloeistof toegediend
worden. Hypovolemie ontstaat niet onmiddellijk bij brandwonden dus bij vroege tekenen
van shock moet men altijd bedacht zijn op andere oorzaken van shock (bloeding indien de
brandwonden werden opgelopen tijdens een ongeval; sepsis…).
Bij kinderen met uitgebreide brandwonden moet vroegtijdig pijnstilling met opiaten
(intraveneus/intraosseus of mucosaal) opgestart worden.
Bij de eerste zorg is het belangrijk om de brandwonden op de ledematen onder lauw stromend
water voor minstens 15-20 minuten te spoelen. Nadien moeten de wondes droog gehouden
worden met plastic verband of gaas tot gepaste wondzorg kan gebeuren. Druk op verbrande
huid moet vermeden worden. Wondzorg wordt best zo snel mogelijk uitgevoerd om infectie
te vermijden. Men moet bedacht zijn op afkoeling door spoelen en tijdens het transport.
De vaccinatiestatus voor tetanus van het kind moet nagevraagd worden om te zien of een
herhalingsvaccin noodzakelijk is.

• H
 ypovolemie ontstaat niet onmiddellijk bij brandwonden dus
bij vroege tekenen van shock moet men altijd actief zoeken naar
andere oorzaken van shock.
• Bij de eerste zorg is het belangrijk om de brandwonden op de
ledematen onder lauw stromend water voor minstens 15-20 minuten
te spoelen.
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12. Brandwonden (hitteletsels)

13. Kindermishandeling
Kindermishandeling kan zich presenteren onder de vorm van verschillende soorten
lichamelijke letsels. Hulpverleners moeten bedacht zijn op specifieke aanwijzingen voor
kindermishandeling met name wanneer:
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• Het verhaal niet klopt met de klinische bevindingen, vaak wijzigt, niet overeenkomt
met wat het kind zou kunnen volgens zijn leeftijdsspecifieke motorische
ontwikkeling of onwaarschijnlijk en complex overkomt.
• Het tijdsinterval tussen optreden van de letsels en presentatie in het ziekenhuis
onverklaarbaar lang is.
• Het een herhaaldelijk trauma betreft.
• De verklaringen van de ouders ongepast zijn (aggressief, weinig aangegrepen of
net overbezorgd).
• Het verhaal van de ouders of de oppassers onstandvastig is.
• Bepaalde typische letsels aanwezig zijn zoals: spiraalfracturen door torsie, posterieure
ribfracturen, brandwonden door sigaretten enz.
Het is belangrijk het kind in deze situatie te hospitaliseren en te beschermen tegen mogelijk
nieuw geweld. Communicatie naar de ouders gebeurt best door een hulpverlener met
ervaring (in kindermishandeling).

6
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Ethische beschouwingen
1.

Ethische aspecten van kinderreanimatie

Het optreden van een circulatiestilstand en andere acute problematiek is onvoorspelbaar.
De mogelijkheid om de behandelopties met het kind en/of de ouders/verzorgers te
bespreken ontbreekt regelmatig in deze acute situatie. In dit soort omstandigheden is
het recht op zelfbeschikking beperkt toepasbaar en zullen de hulpverleners de besluiten
rond de reanimatie zelf moeten nemen. Aangenomen mag worden dat er toestemming is
voor levensreddend handelen. Betreft het een kind dan moet zo snel mogelijk informatie
gegeven worden aan de ouders/verzorgers, tenzij het karakter van de spoedeisende
behandeling hiermee in tegenspraak is. Zijn de ouders/verzorgers aanwezig dan kan
tijdens de reanimatie informatie worden gegeven, zijn zij niet aanwezig dan moeten de
omstandigheden nauwkeurig worden omschreven in de status.
Soms zijn er verschillen van mening tussen de ouders onderling of weigert men een gepaste
en effectieve behandeling vanwege religieuze of andere overtuigingen. Het behandelend
team dient dan de beslissing te nemen met slechts het beste voor de patiënt voor ogen.
Tevens kan, indien noodzakelijk, juridisch advies ingewonnen te worden. Nauwkeurige en
gedetailleerde documentatie, ook van de ethische motieven voor de besluitvorming, is van
groot belang. De behandeling van pubers en adolescenten kan met moeilijke beslissingen
of netelige situaties gepaard gaan, gerelateerd aan zaken als: wilsbekwaamheid,
vertrouwelijkheid en volledigheid van de informatie.

1.1.

Circulatiestilstand binnen het ziekenhuis

Als er sprake is van een circulatiestilstand binnen het ziekenhuis wordt gestart met
reanimatie, tenzij er een eenduidig ‘niet-reanimeren’ beleid is afgesproken. Een dergelijke
beslissing wordt meestal genomen door een ervaren arts, in samenspraak met een
multidisciplinair team. Reanimatie beslissingen moeten heroverwogen worden bij een
acute ziekenhuisopname, na een belangrijke verandering in de klinische situatie van de
patiënt, na een expliciete vraag van de patiënt of zijn familie, en voorafgaand aan ontslag
of overplaatsing.
Er kunnen situaties ontstaan waarbij een arts beslist een eerder ‘niet-reanimeren’ besluit
te negeren. Dit kan b.v. bij een circulatiestilstand als gevolg van een omkeerbare oorzaak
(zoals bv. een luchtwegobstructie), of indien de patiënt een specifieke procedure of
operatie moet ondergaan.
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1.2.

Circulatiestilstand buiten het ziekenhuis

De beslissing om te starten of te stoppen met reanimatie is buiten het ziekenhuis nog moeilijker
te maken, dus gebruikelijk is zo snel mogelijk te starten met reanimatie en mogelijke kwesties
pas later te bespreken. Alleen als er sprake is van een duidelijke onomkeerbare dood hoeft niet
met reanimatie gestart te worden, zoals bij: [onthoofding, massaal hersenletsel, verrotting,
totale verbranding, tekenen van langer bestaande dood zoals lijkkleur en lijkstijfheid, foetale
maceratie]. In een dergelijke situaties kan ook een niet-arts de dood vaststellen (alhoewel het
in de meeste landen de taak van een arts blijft de dood formeel vast te stellen).

Een reanimatie dient niet opgestart of gestopt te worden wanneer:
• D
 e veiligheid van diegene die de reanimatie uitvoert niet (langer) gegarandeerd kan
worden.
• Er sprake is van een duidelijk onomkeerbare dood.
• Er een geldige en duidelijke wilsbeschikking aanwezig is.
• E r duidelijk bewijs is dat verdergaan met het reanimeren tegen de wensen of waarden
van de patiënt ingaat of nutteloos is.
• E r sprake is van een asystolie die meer dan 20 minuten aanwezig is ondanks specialistische
reanimatie, zonder dat er sprake is van een omkeerbare oorzaak.

1.3.

‘Langzaamaan methode’ (slow code)

Sommige medische professionals vinden het moeilijk een reanimatie te stoppen en zullen
doorgaan met reanimeren, zeker in het geval van jongere mensen, totdat de patiënt in
een meer daartoe geëigende omgeving is (bv. in het ziekenhuis bij een reanimatie buiten
het ziekenhuis). Dit uitgangspunt wordt door sommigen verdedigd op grond van het
feit dat het belang van de familie op een zeker moment boven dat van de patiënt gaat.
Dit standpunt wordt echter niet ondersteund door enige evidentie. Het is gebleken dat
families, in het geval van slachtoffers van een traumatische circulatiestilstand die overlijden
buiten het ziekenhuis, zich beter verzoenen met het verlies wanneer zinloze pogingen
tot reanimeren tijdig (ten velde) gestopt worden. Het verrichten van een medisch zinloze
reanimatie om tegemoet te komen aan het verdriet en behoeften van ‘belangrijke anderen’
is ethisch onjuist, het is zowel misleidend als paternalistisch.
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Een reanimatiepoging zonder kans van slagen (wat betreft overleving of enige aanvaardbare
levenskwaliteit) is nutteloos en kan zelfs het recht op barmhartigheid en waardigheid in het
aangezicht van de dood geweld aan doen. Het definiëren van ‘er is geen kans van slagen’ is
echter zeer moeilijk en, in tegenstelling tot andere medische ingrepen, is beargumenteerd
dat zelfs een kans op succes van minder dan 1 % voor sommigen reden genoeg is om een
reanimatiepoging te rechtvaardigen. Internationale richtlijnen voor het stoppen van een
reanimatie buiten het ziekenhuis, gebaseerd op actueel wetenschappelijk bewijs, zijn hard
nodig om ongewenste verschillen in besluitvorming tegen te gaan.
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Sommige auteurs zijn voorstander van het gebruik van een ‘langzaamaan methode’,
waarbij gestart wordt met een rustige ‘symbolische’ reanimatie waarbij de meest
ingrijpende handelingen worden vermeden, om zo de arts en de familie het hulpeloze
gevoel van ‘niets doen’ te besparen. Of om hierdoor de noodzaak om het slechte nieuws te
vertellen uit te stellen, vooral als er geen sterke arts-patiënt relatie is en er een gebrek is aan
heldere informatie. Deze ‘langzaamaan actie’ is evenzeer misleidend en paternalistisch, en
ondermijnt zowel de arts-patiënt relatie als de training en opleiding van de teams.
Een waardevol alternatief is de ‘op maat gesneden methode’, waarbij zeer goede
reanimatie wordt gegeven maar waarbij heel helder grenzen worden aangegeven. De
familie wordt hierbij op een heldere en concrete manier geïnformeerd wat wel en niet
gedaan zal worden.

1.4. De aanwezigheid van ouders
Ouders hebben het recht aanwezig te zijn bij invasieve ingrepen inclusief reanimatie. De
aanwezigheid bij de reanimatie helpt de ouders om een realistisch beeld te krijgen van
de reanimatiepoging en het overlijden van hun kind. Studies over dit onderwerp hebben
laten zien dat ouders bij de reanimatie van hun kind aanwezig willen zijn, hiervoor opnieuw
zouden kiezen, en dit ook aan anderen zouden aanraden, en achteraf niets veranderd zouden
willen hebben aan deze ervaring. Ouders die bij de reanimatie aanwezig waren kunnen het
overlijden beter verwerken en een plaats geven, terwijl ouders die niet aanwezig waren meer
stress rapporteren.
Daarnaast krijgen zij, mocht de reanimatie niet slagen, zo de kans om afscheid van hun kind
te nemen. In de laatste plaats kan, ondanks de tegenzin van professionals, de aanwezigheid
van ouders bij de reanimatie hulpverleners helpen hun professionele gedrag te handhaven
omdat dit hen helpt het kind als mens en gezinslid blijven zien.
Bij de aanwezigheid van ouders dienen culturele en sociale verschillen begrepen en
gerespecteerd te worden en dient hier met gevoel mee omgegaan te worden.
Als familieleden bij de reanimatie aanwezig zijn, moet een lid van het team zich over hen
ontfermen en op een empathische wijze de diverse handelingen tijdens de reanimatie
toelichten en ervoor zorgen dat de ouders zich niet met de reanimatie bemoeien of de
hulpverleners afleiden. Indien de aanwezigheid van de ouders de reanimatie hindert, moet
hen vriendelijk en met gevoel verzocht worden de ruimte te verlaten. Als de reanimatie niet
gelukt is, moeten de ouders hun kind kunnen aanraken en moet hen zoveel mogelijk de kans
gegeven worden om tot het laatste moment bij hun stervende kind aanwezig te zijn.
 e leider van het team, niet de ouders, besluit wanneer de reanimatie
D
gestopt moet worden, en dit zal op een respectvolle wijze en met
begrip aan de ouders moeten worden verteld en uitgelegd.
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Dit ERC handboek kwam tot stand met de blijvende steun van de ERC zakenpartners:

Persoonlijk exemplaar van Jan RAEMAEKERS (ID: 20572)

Contactgegevens
European Resuscitation Council vzw
Emile Vanderveldelaan 35 - 2845 Niel - Belgë
info@erc.edu - www.erc.edu
Belgische Reanimatieraad
Rue du Château d'Eau 29 - 1420 Braine-l-Alleud - Belgë
www.resuscitation.be
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www.erc.edu
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