
Ruud Eijk 
Anesthesioloog - Intensivist

Transport
Een slecht kind ophalen



Wie spreekt er
Anesthesioloog
Intensivist

Academisch werkend
• Kinder-intensive care

Docent / Instructeur
• Verpleegkundige opleidingen
• ATLS / APLS / PHPLS / DSATC
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Denkend aan transport

Intensive Care Transport

interhospitaal
"gewoon" transport

acuut, kan geen uitstel dulden

intrahospitaal protocol / werkafspraken

standpunt
vanuit periferie 

vanuit PICU

landelijk
NVIC

Sick, NVK

lokaal MICU
volwassen patiënten

kinderen

bijzondere transportenlong-distance
vliegtuig

helikopter

ECMO

repatriëring



Transport
• Patiënt naar het ziekenhuis toe

• Patiënt in het ziekenhuis
• SEH naar OK, OK naar ICU
• Onderzoeken als CT-scan / MRI

• Patiënt naar een ander ziekenhuis
• Kind = PICU = 7 centra
• Elk ziekenhuis “eigen" PICU



Praktijk 2019… 
• Casuïstiek:

• sepsis
• intracerebrale bloeding/inklemming
• trauma

• Theorie:
• hoe is t geregeld
• wat kan beter
• advies



Bloeding Intracerebraal
• Jongen 5 jaar, 25 kg
• Voorgeschiedenis: 

• Aanlegstoornis brein
• Epilepsie -> onbehandelbaar -> Kempenhaeghe -> Maastricht
• Complicaties

• Opname Winterswijk:
• Nacht ivm hoofdpijn en recidief bloeding?
• Neurologische achteruitgang -> naar neurochirurgisch centrum
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🚁



CT-scan 
• 00:00 scan Winterswijk

• 07:43 nieuwe scan UMCN

• 10:24 postop scan
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Sepsis
• 01:00 telefoon:

Je moet nu komen kind 5 maanden moribund
8 kg Doetinchem ’t gaat niet goed

Klik

tuut tuut tuut





En nu……
• Vertel het maar

• Actie? Wat dan? Hoe dan?

• Wat in ieder geval wel?

• Terugbellen na eerste acties
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Transport
• Telefonisch contact onderweg:

• Extra vulling
• Start dobutamine / norepinephrine
• Bestel bloed / plasma
• Airwaymanagement

• Aankomst: SEH -> 15 mensen aanwezig

• En nu…..



Transport
• Telefonisch contact onderweg:

• Extra vulling
• Start dobutamine / norepinephrine
• Bestel bloed / plasma
• Airwaymanagement

• Aankomst: SEH -> 15 mensen aanwezig

• En nu…..

pH: 6,87
Lactaat: 19,5
Glucose: ?

Gevuld : 60ml/kg
Botnaald

Geen inotropica
Geen vasopressie

Wel beademd



Actie……
• Creëer overzicht van de situatie

• Verdeel taken
• Opruimen, ruimte, rust organiseren
• Bestel bloed/plasma
• Radioloog voor echo abdomen
• Start medicatie
• Registreer / anamnese nogmaals in rustig vaarwater
• Lab-onderzoek

Wat te doen:

Orale tube
Art lijn?

Cvl?



Wanneer is vertrek?
• Lab uitslagen verbeteren
• Perifere perfusie verbetert
• Er is enige urine output
• Opgelijnd, medicatie loopt

• Actie?
• Verdenking abdominaal probleem
• Kinderchirurg, OK-team
• Diagnostiek nodig?
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Buitenland: Denemarken
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Al deze heisa voor niets



Principles of safe transport
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Principles of safe transport
• Stabilisation begins with a full assessment
• Full monitoring should be instituted during the preparation period and must 

be continued during the journey
• Staff should be experienced
• Transfer should be conducted early, if possible
• Treatment is impossible in a moving ambulance
• Anything that may have to be done should be done before setting off
• The aim is to move a stable patient at normal roadspeeds over long 

distances with only minor changes in therapy
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Transport van een slecht kind
• Prehospitaal 6% kids < 18 jaar -> PHPLS

• Initiële opvang in ziekenhuis -> APLS

• Transportsysteem / afspraken
• Nu -> insturend ziekenhuis
• Acuut -> PICU regio, organiseert ook bed

• Bottleneck in systeem -> overbrugging tot PICU ter plaatse is


