
 
 

 

 

Afstemming en eenduidigheid van verpleegkundige triage opvolging intramuraal betreffende de kwetsbare 

oudere. 

 

 

Algemeen  

Voor een telefonisch consult met de SO / arts 

dienen de volgende gegevens beschikbaar te zijn: 

 

1. Personalia; naam, geboortedatum; locatie; reden 

van opname. 
 

2. Probleem voorleggen; reden waarom je op dit 

moment belt. 
 

3. Medische voorgeschiedenis cliënt; indien 

relevant CAD/drain/SV/stoma/etc. 
 

4. Medicatie; inclusief interventie / zo nodig 

medicatie/escape medicatie 

 

 

 

5. Vitale parameters; RR/P/T/AF/S 

o RR (bloeddruk); altijd in vergelijking met 

eerdere metingen zeker bij ouderen. 

o P(pols); regulair, irregulair (ritmestoornissen). 

o T(temperatuur); hoe gemeten, gebruik van 

medicatie. 

o AF(ademfrequentie); frequentie per minuut 

indien relevant  

o S(saturatie)indien mogelijk. 
 

6. Beleidsafspraken 
 

7. Vraagstelling formuleren:  

o Wat verwacht je van de arts? 

o Wat is eventueel je voorstel? 

o Wat wil je dat de arts doet 
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Doelstelling  

Diagnostiek 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Vragen 

3. adviezen @ 

4. achtergrondinformatie 

terug naar index  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leeswijzer triagestandaard 
Het doel is een inschatting maken van de urgentie waarmee het probleem behandeld moet worden en wie 
bij de probleemoplossing betrokken is. 
 

1. Bij deze triage - afspraken worden drie urgentieklassen gehanteerd:  

 ACUUT = direct arts bellen –> respons zo snel mogelijk 
 Vitale functies - ademhaling, bewustzijn en circulatie - dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen. 
 Reële kans dat de toestand van de cliënt op korte termijn verslechtert. 
 Specialist ouderengeneeskunde / (huis) arts dient direct geïnformeerd te worden. 

 

DRINGEND = binnen 1 uur arts bellen 
 Cliënt is binnen half uur gezien door verpleegkundige 
 De cliënt wordt binnen enkele uren gezien door de arts 

 

NIET DRINGEND = dezelfde dag of volgende dag consult arts of eerstvolgende artsenvisite 
 Geen tijdsdruk 
 Symptomen/klachten van de cliënt eerst volgende werkdag met specialist ouderengeneeskunde /(huis) 

arts bespreken 
 Observatie en rapportage van de klachten, het verloop en de genomen interventies 

 



INHOUD 

 
A ademweg obstructie  
 

B been rood of dik 
bewustzijnsverlies - wegraking  
bloedneus  
bloedsuiker laag 
bloedsuiker hoog 
braken  
brandwonden  
buikpijn  

 

D delier (verdenking van) 
diarree 
dreigende shock  

 

E epileptisch insult  
 

G  gedrag (veranderd) 
 

H heupfractuur (verdenking van) 
hoesten (acuut) 
hoofdpijn 
hyperglycemie  
hypoglycemie  
 
 

 

K katheter problemen  
koorts  

kortademigheid  
 

O obstipatie  
 

P pijn op de borst  
 

R rectaal bloedverlies  
rood oog  
roodheid van de huid  

 

S schedelletsel  
skintear  
slapeloosheid  
slikstoornissen 
 

U  urineweginfecties (verdenking van) 
 

V veranderd gedrag  
vergiftiging 
verslikken  

 

W wegraking- bewustzijnsverlies 
  Wekadvies schedelletsel 

wond 
 
 

  



  ADEMWEG OBSTRUCTIE    
 

 

 

 

 

 

 

vragen  
 

1. Wat is er gebeurd? Beschrijf de situatie (b.v.  cliënt in bed 

aangetroffen of tijdens het eten) 

2. Ademt de cliënt nog? Is de in ademhaling hoorbaar? 

3. Is cliënt bij bewustzijn? 

4. Heeft de cliënt zich mogelijk verslikt in eten of drinken? 

5. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

6.  Is cliënt in staat om te hoesten/praten? 

7. Cliënt bekend met slikstoornissen (in kader van dementie of CVA ) 

8. Zou er sprake kunnen zijn van een allergische reactie 

(insectenbeet/medicatie) 

9. Heeft de cliënt een verminderde slikreflex door alcohol of 

medicijngebruik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@ advies 
1. Blijf zelf rustig, raak niet in paniek en vertel de cliënt wat je gaat 

doen. 

2. Blijf bij de cliënt, vraag of bel een collega om hulp. 

3. Mond en keelholte inspecteren of er iets inzit en probeer alles 

wat los zit in de mond zit te verwijderen (prothese) door middel 

van “lepelen”(met vinger, met scheppende beweging mond – en 

keelholte legen). 
 

Bij verslikken in drinken: voorover laten buigen en door de neus 

in laten ademen. Laten hoesten. Géén Heimlichgreep toepassen! 
 

Bij verslikken in voedsel: stimuleer hoesten totdat voedselbrok 

losschiet. Indien cliënt dit niet meer kan: geef 5 stoten tussen de 

schouderbladen en pas de Heimlichgreep toe. Stoten tussen de 

schouderbladen afwisselen met Heimlichgreep. Controleer 

ademhaling en mond. 
 

Indien cliënt buiten bewustzijn raakt: pas liggende Heimlich toe 

met hoofd opzij en blijf de mond en de ademhaling controleren 

en/of start reanimatie indien dit binnen de behandelafspraken past. 

 

 
 

  

 

 

 

 verdenking ademobstructie 

 bewusteloosheid 

 bekend met allergische reacties 

 blauw gekleurde huid, lippen of tong, blauwe 
extrimiteiten 

 ernstige benauwdheid en een gierende ademhaling 
 

 ademt moeilijk 

 ziek of koorts  

  

 oorzaak psychisch gerateerd 

 keelklachten en pijn bij slikken 

 hoesten of kortademig 
 

  
 
 

Begripsbepaling 
Belemmering van de ademwegen door vreemd voorwerp 
(prothese),voedsel of ontstekingsproces in de 
mondkeelholte, allergische reactie, psychisch of 
maligniteit. 

 
 

http://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/wat-is-dementie.aspx
http://www.cva-vereniging.nl/pages/het-cva/wat-is-een-cva.php
http://www.112bhv.nl/heimlich-greep/


 

  BEEN DIK OF ROOD   
 

 

 

 

 

 

 

vragen  

1. Wat zijn de klachten: pijn (kan passen bij Diepe Veneuze 

Trombose  (DVT), zweepslag, erysipelas), zwaar gevoel (DVT), 

zwelling (DVT, oedeem, bakercyste, artritis, bewegingsbeperking)? 

2. Wat is de aanleiding, ontstaan, duur en beloop van de klachten 

(trauma)? 

3. Zijn er wonden aan het been/benen/voeten/ 

tenen/schimmelinfecties / kalknagels? 

4. Heeft cliënt pijn, jeuk? 

5. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

6. Voelt cliënt zich erg ziek (wijst op een diepe huidinfectie)? 

7. Lokalisatie van de klachten: bovenbeen, knieholte, onderbeen, 

voor, achter lokaal of overal? 

8. Klachten die kunnen wijzen op een longembolie: onbegrepen 

dyspnoe, tachypnoe, pijn vastzittend aan de ademhaling, 

onbegrepen hoesten, ophoesten van bloed? 

9. Wat is de medische voorgeschiedenis + Co morbiditeit 

(risicofactoren voor DVT)? 

10. Welke medicatie gebruikt cliënt (bloedverdunners, diuretica, 

pijnstillers, koortsdempers)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ advies 
 

Verdenking erysipelas 

1. Nat verband en been hoger leggen 

2. Aftekenen gebied( om voor en/of achteruitgang te markeren 

en te monitoren) 

2.   Dekenboog 

3.   Overleg arts antibiotica 
 

Oedeem 

1. Benen zwachtelen (let op! niet bij arteriële insufficiëntie of 

ernstig hartfalen -> overleg arts). 

2. Dekenboog. 

3. Overleg arts voor eventuele diuretica. 

4. Actieve en/of passieve mobilisatie stimuleren, na overleg 

met arts over pijnstilling 

 

 

 

Begripsbepaling 
Er is sprake van zwelling van 1 of beide benen met of zonder 
roodheid, eventueel warmte/koorts + algehele malaise  
 

 

 

 

 na trauma 

 kortademigheid en pijn vastzittend aan de ademhaling 

 hoge koorts en ernstig ziek zijn 
 

 

 algemeen ziek zijn en koorts 

 twee dikke benen en kortademigheid 
 
 

 

 jeuk, roodheid, schilfering (eczeem) 

 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diepe-veneuze-trombose-en-longembolie
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diepe-veneuze-trombose-en-longembolie
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/wondroos/item39408
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/oedeem/item32118


  BEWUSTZIJNSVERLIES - WEGRAKING  
 

 

 

 

 

 

 

vragen  

1. Is/zijn één of meerdere oorzaken van toepassing op cliënt? 
2. Is er sprake van een ongeval en letsel en zo ja, hoe ernstig? 

Bloedverlies? Verdenking fractuur? 
3. Hoe lang duurt de bewusteloosheid? 
4. Is cliënt op dit moment weer aanspreekbaar? 
5. Hoe is de bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur en wat zijn de 

normaalwaarden voor cliënt? 
6. Is er sprake van krachtsverlies in de armen/benen of een scheefstand 

gelaat? 
7. Is er een spraakstoornis? 
8. Is cliënt bekend met epilepsie, zo ja, zijn er trekkingen gezien en sinds 

hoelang? Tongbeet of incontinentie? 
9. Waren er voorafgaand klachten zoals pijn op de borst, hartkloppingen? 
10. Wat is de comorbiditeit van de cliënt (met name diabetes mellitus, 

myocard infarct, hartritmestoornissen, TIA, CVA , hyperventilatie)? 
11. Wat is het afgesproken beleid? 
12. Bij diabetes mellitus; wat is de bloedsuikerwaarde? 
13. Welke medicatie gebruikt cliënt en zijn er recent wijzigingen geweest? 
14. Is cliënt bekend met allergieën? 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

@advies 
1. Licht altijd de arts in. 
2. Leg cliënt in goede houding eventueel. in stabiele zijligging of in 

Trendelenburg bij terugkerend bewustzijn; hoofd lager dan de rest 
van het lichaam, of met de benen omhoog. 

3. Let op ademwegobstructie (gebitsprothese verwijderen) pas op 
voor 
tongbeet bij epilepsie! 

4. Laat cliënt niet alleen en controleer pols/bloeddruk en ademhaling. 
5. Bij herstel van bewustzijn niet direct laten drinken in verband met 

verslikkingsgevaar. 
6. Controle en behandeling van hypo/hyperglykemie zie 

glucoseprotocol. 
7. Behandeling van epileptisch insult. 
8. Behandeling van eventueel letsel bijvoorbeeld verdenking fractuur of 

schedelletsel. 
9. Indien val op hoofd en gebruik bloedverdunners  wekadvies 

hanteren 

10. Bij cliënt die bekend is met hyperventilatie rustig toespreken. 
11. Zorgvuldig verloop en tijdsduur rapporteren. 
 

 

 Begripsbepaling 
Tijdelijk, gedeeltelijk (flauwte) of totaal bewustzijnsverlies. 
Verschijnselen (o.a.): 
Duizeligheid, hartkloppingen (met name bij hartaandoeningen), 
transpireren, bleek zien, bloeddrukdaling, 
bewustzijnsvermindering of -verlies, (om)vallen met als 
mogelijke gevolgen verwondingen en/of botbreuken, 
(eenzijdige) verlammingsverschijnselen, scheefzakken, 
spraakstoornis in het vormen van woorden. 
 
 

 

 

 indien collaps letsel heeft veroorzaakt waarvoor acute behandeling 

van arts nodig is 

 bij afwijkende controles en oorzaak collaps medische behandeling 

behoeft 

 bij het buiten bewustzijn blijven van cliënt (10 minuten) 
 

 indien cliënt bekend is met TIA’s overleggen met de arts  
 

 ter behandeling van mogelijk oorzaak collaps 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

  BLOEDNEUS   
 

 

 

 

 

 

 

vragen  

 

1. Bloeddruk en pols? 

2. Welke medicatie gebruikt cliënt (antistolling zoals Fraxiparine, 

Ascal, 

Acenocoumarol ) is er een laatste INR bekend? 

3. Hoelang bloedt cliënt al? 

4. Komen er stolsels mee? Hoe groot? 

5. Is er een aanwijsbare oorzaak voor de bloeding? (snuiten, pulken, 

trauma) 

6. Is cliënt bekend met neusbloedingen of bloedingen elders? 

7. Heeft cliënt een  stollingsafwijking, bloedziekte of anemie ( is er 

een HB waarde bekend)? 

8. Welke acties zijn er ondernomen om de bloeding te stelpen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@ advies 
1. Neus goed laten snuiten tenzij neusbloeding gevolg is van een 

trauma waarbij sprake kan zijn van een schedelbasisfractuur. 

2. In licht voorovergebogen houding neus dichtduwen net onder 

de ossa nasalia (net onder het benig gedeelte); 15 minuten zo 

blijven zitten. Hierna pas handen verwijderen. Herhaal zo nodig 

deze stap nog 1 x 10 minuten. 

3. 1 á 2 gaastampons gedrenkt in Xylometazoline 1% gelaagd 

plaatsen met behulp van kniepincet zover achter in de neus als 

mogelijk. 

4. Indien aanwezig Merocel neustampon inbrengen; breng de 

tampon goed in. Dit wil zeggen in rugligging recht naar achteren 

en niet alleen voorin maar de hele tampon dient in de neus te 

zitten. Eventueel kan wat vaseline de introductie 

vergemakkelijken. 

5. Na 2 dagen tampon verwijderen indien bovenstaande acties 

niet tot stelping van de bloeding hebben geleid overleg met arts 

voor consult KNO-arts op een eerste hulp of polikliniek. 

 

 
 bij niet te stelpen neusbloeding met dreigende 

shockverschijnselen (systole < 100; diastole < 50; pols > 
100), zie bij shock 
 

 indien bloeding meerdere malen optreedt maar wel te stelpen 
is 

 bij verdenking doorgestoken antistolling bij sintromitis  
/marcoumar gebruik, overleg vit K-druppels 

 eventueel Hb-controle (vingerprik) 
 
 

 bij recidiverende neusbloedingen 

 

 

Begripsbepaling 
Bloeding uit (meestal) het vaatrijke gebied van het slijmvlies op 
het voorste deel van het neusschot (= locus Kiesselbachi) of 
van de meer naar achter gelegen bloedvaten. De ernst van de 
neusbloeding is afhankelijk van de plaats van de bloeding en 
van de aandoening die er de oorzaak van is. 
 
 

http://www.apotheek.nl/medicijnen/nadroparine?product=fraxiparine
http://www.apotheek.nl/medicijnen/carbasalaatcalcium-bij-pijn-ontsteking?product=ascal
http://www.apotheek.nl/medicijnen/acenocoumarol
http://www.apotheek.nl/medicijnen/xylometazoline-voor-de-neus?product=xylometazoline


 

 BRAKEN    
 

 

 

 

 

 

 

 

vragen  

1. Hoe lang en hoe vaak braakt cliënt? 

2. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

3. Is cliënt bij bewustzijn/aanspreekbaar? 

4. Heeft cliënt diarree? 

5. Wanneer heeft cliënt voor het laatst geplast? 

6. Wat heeft cliënt gegeten en/of gedronken? 

7. Is er sprake van alcohol- drugsgebruik? 

8. Hoe ziet het braaksel eruit? (voedselresten, helder vocht, gal, 

bloed, 

darminhoud) 

9. Heeft cliënt andere klachten? (buikpijn, pijn op de borst, duizelig, 

hoofdpijn) 

10. Is het braken begonnen na een trauma? 

11. Zijn er meerdere cliënten met deze klachten? 

12. Gebruikt cliënt medicijnen? 

13. Wat is de medische voorgeschiedenis en co-morbiditeit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@ advies 
1. Laat cliënt vaak (elke 5-10 minuten) kleine slokjes water 

drinken. 

2. Vocht- en voedingslijst aanleggen. 

3. Bij brakende cliënten die antidiabetica en/of anti-epileptica 

en/of lithium gebruiken dus medicatie waarbij werkzaamheid 

sterk afhankelijk is van spiegels in het bloed, dient de 

medicatie beoordeeld te worden. Tevens moet bij diabeten 

glucosemetingen afgesproken worden. 

4. Bij klachten van misselijkheid en eenmalig braken zonder 

obstipatie of maagdarmbloeding of verdenking perforatie: 

éénmalig domperidon tablet 10 mg geven door VPK⁴. 

5. Indien meerdere cliënten deze klachten hebben laten 

uitzoeken wat zij gegeten hebben. 

6. Klachten bij meerdere cliënten; hygiënemaatregelen 

afspreken (zie diarree).  

 

 

 

Begripsbepaling 
Braken is het uitdrijven van de maaginhoud door een krachtig en 
gecoördineerd samentrekken van de spieren van de buikwand en 
het diafragma. Meestal voorafgegaan door misselijkheid en 
kokhalzen. De aan- of afwezigheid van andere symptomen (b.v. 
koorts, diarree, pijn, peristaltiek, neurologische symptomen) is 
belangrijk om de ernst van het braken in te schatten. 
 

 bewustzijnsverlies 

 pijn op de borst 

 bloed braken 
 

 aanhoudend braken ondanks eenmalige toedichting anti-
emetica 

 bij projectiel braken 

 suf of dehydratie 

 optreden van deze klachten bij meerdere cliënten 
tegelijkertijd 

 diabetes mellitus 
 

 aanhoudende klachten van misselijkheid/braken  

 medicatie 

 algeheel ziek zijn 
 

 

http://www.apotheek.nl/medicijnen/domperidon


 

  BRANDWONDEN    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

vragen  

1. Wat is de oorzaak van de brandwond? 

2. Hoe groot is het verbrandde oppervlak? (regel van 9 toepassen) 

3. Welk lichaamsdeel is aangedaan? 

4. Welke verbrandingsgraad? 

5. Wat is bloeddruk, pols en temperatuur? (indien mogelijk) 
 

Regel van 9: Advies wondbehandeling: 

1e  graad brandwond: huidcrème en paracetamol. 

2e graads brandwond intacte blaar: blaar puncteren, vetgaasverband, 

na 5 dagen blaar verwijderen. 

2e graads brandwond met kapotte blaar hydrocolloïd of folie, dagelijks 

of om de dag, afhankelijk van de vochtproductie vervangen. 

Overige 2e graads brandwonden: antibacteriële crème of zalf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ advies 
Eerste hulp: 

1. Minimaal 10 minuten koelen met lauw stromend leidingwater. 

2. Bij chemische verbranding 45 minuten! 

3. Geen kleding verwijderen tenzij deze loszit. Indien van 

toepassing: 

snel incontinentiemateriaal verwijderen (zuigt zich vol met hete 

vloeistof). 

4. Blaren intact laten, geen zalf smeren bij beoordeling ziekenhuis. 

5. Verbrand lichaamsdeel hoog leggen tegen oedeemvorming. 

6. Cliënt beschermen tegen afkoeling. 

7. Wonden steriel afdekken. 

8. Overleg arts over verdere behandeling en pijnstilling en indien 

van toepassing tetanusprofylaxe bij 2e en 3e  graads 

brandwonden. 

 

 

Begripsbepaling 
Brandwonden kunnen veroorzaakt worden door chemische, thermische, 
mechanische of elektrische agentia. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen 1e, 2e, 3e en 4e graads. 
1e graads: alleen bovenste laag van de huid is verbrand en rood. 
2e graads: ondiepe: bovenste laag huid is verbrand en egaal rozerood 
met blaar. Diepe: kleur huid is deel rood, deels verkleurd. Diepere 
huidstructuur intact. 
3e graads: huid is gevoelloos, stug, leerachtig. Kleur wit, beige bruin, 
pijnlijke randen. 
4e graads: huid is gedeeltelijk zwart, verkoold en gevoelloos. 
Urgentie wordt bepaald door oorzaak, oppervlakte van verbranding 
(regel van 9) en graad van verbranding. 
 
 

 

 

 shockverschijnselen– zie shock 

 oppervlakte verbrande huid > 10 % 

 inhalatietrauma: verbranding aan neus, mond, keel, luchtpijp 
en longen 

 verbranding in of rond oog, oor, gezicht of perineum 

 verbranding door elektriciteit 

 chemische verbranding 
 

 blaren groter dan muntstuk van 2 euro 
 
 
 

 eerstegraads zonverbranding 
 

 

http://www.apotheek.nl/medicijnen/tetanusvaccin


  BUIKPIJN    
 

 

 

 

 

 

 

 

vragen  

1. Wat zijn de klachten? Hoe omschrijft cliënt de klachten? 

2. Wanneer zijn de klachten begonnen? (acuut/geleidelijk, na 

trauma?) 

3. Wat is de lokalisatie en aard van de pijn en straalt deze uit? 

4. Wat is bloeddruk, pols en temperatuur? 

5. Is cliënt misselijk of aan het braken (fecaal)? 

6. Is er sprake van bewegingsdrang (denk aan koliekpijn bij 

bijvoorbeeld galstenen)? 

7. Is er sprake van verkleuring huid/oogwit/slijmvliezen? 

8. Is er sprake van een harde, bolle opgezette buik (ileus, peritonitis)? 

9. Hoe is de toiletgang (urine en ontlasting). Is cliënt bekend met 

obstipatie of urineretentie? Heeft cliënt diarree en hoe ziet deze 

eruit? 

10. Heeft cliënt een verblijfskatheter, suprapubisch katheter en loopt 

deze goed? Zie protocol katheterproblemen. 

11. Is cliënt toenemend verward of onrustig? 

12. W at is medische voorgeschiedenis en comorbiditeit van de 

cliënt(maagdarmziekten, aneurysma, hartproblemen)? 

13. Welke medicijnen gebruikt cliënt? 

14. Wat is het medisch beleid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ advies 
1. Observeren en rapporteren van het klinisch beeld. 

2. Bewaken van vitale functies (RR, pols, temperatuur). 

3. Bij lichte pijnklachten onderbuik, rug, mictieklachten: urine 

sticken. 

4. Bij verdenking urineretentie: bladderscan bij retentie 200ml 

éénmalig katheteriseren door VPK⁴ of overleg arts voor 

eenmalige katheterisatie. 

5. Bij 300 ml retentie na uitplassen overgaan tot katheteriseren. 

(zie ook bij katheterproblemen) 

6. Bij braken en diarree stimuleren van kleine hoeveelheden 

drinken en vocht- en voedingintakelijst bijhouden. 

7. Bij verslechteren klinisch beeld arts waarschuwen. 

 

 

Begripsbepaling 
Buikpijn kan door verschillende aandoeningen worden 
veroorzaakt, 
sommige zijn levensbedreigend vooral bij risicogroepen. Minder 
ernstige klachten kunnen een ernstige achtergrond hebben. 
Misselijkheid en braken komen veel voor. Als deze aan de 
buikpijn voorafgaan, is een alarmerende oorzaak minder 
waarschijnlijk. 
 
 

 

 

 

 Shockverschijnselen – zie shock 

 pijnlijke harde buik met spierverzet 

 fecaal of bloed braken 

 hevige buikpijn en aneurysma in de voorgeschiedenis 

 acute aanhoudende hevige pijn, eventueel met bewegingsdrang 

 uitstralende pijn tot boven het diafragma, schouder(blad) 

 trauma 

 bloed bij de ontlasting of teerachtige zwarte ontlasting 

 
 aanvalsgewijze koliekpijnen 

 aanhoudende zeurende pijn 

 cliënt met PD-katheter 
 

 obstipatie 
 

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/ileus/item35304
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/buikvliesontsteking/item33855
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/aneurysma/item32703


 

  DELIER ( VERDENKING VAN ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

vragen  

1. Heeft cliënt wisselend bewustzijn of aandachtsproblemen? 
2. Is er sprake van onlogisch, incoherent denken of onsamenhangend 

spreken? 
3. Is er sprake van geheugenstoornis? 
4. Is de cliënt gedesoriënteerd in tijd plaats of persoon? 
5. Heeft de cliënt last van wanen en/of hallucinaties en zijn deze 

beangstigend of verontrustend? 
6. Is er sprake van onrust of juist apathie? 
7. Zijn er symptomen die op een infectie wijzen (koorts, hoesten, 

dyspnoe, pijnlijke frequente mictie)? 
8. Is er recent een medicatiewijziging geweest? 
9. Heeft cliënt recent een trauma of medische ingreep gehad? 
10. Zijn er aanwijzingen voor urineretentie of obstipatie? 
11. Is er sprake van alcohol, drugs of nicotine onttrekking? 
12. Heeft cliënt slaaptekort, is er sprake van uitputting? 
13. Kan er sprake zijn van onvoldoende vocht en voedingsintake? 
14. Heeft de cliënt een visus- of gehoorprobleem? 
15. Wat zijn de controles RR, pols, AF, temp, op indicatie glucose? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@advies 
1. Communicatie- en verzorgingsaspecten: herkenningspunten 

bieden; 

 Klok, kalender, foto’s; 

 Rustige, vertrouwde omgeving creëren: prikkeldosering; 

 Continue nachtlampje; 

 Gebruik bril en gehoorapparaat; 

 Begrip tonen voor angst; 

 Niet meegaan in waanideeën; 

 Voldoende vochtinname; 

 Adequate voeding; 

 Bij voorkeur geen vrijheidsbeperkende maatregelen. 

2. Veiligheid: bed en bedhekken in de laagste stand in overleg 

met arts en verwijder gevaarlijke voorwerpen frequente controle 

bij cliënt. 

3. Verdenking urineretentie; bladderscan verrichten of éénmalig 

katheteriseren in overleg met arts. 

4. Observatielijst delier in laten vullen (DOS). 

 

Begripsbepaling 
Een delier is een vrij plotseling optredende verwardheidstoestand die 
erg kan wisselen over de dag en de nacht. Belangrijkste symptomen 
zijn: wisselend bewustzijn, desoriëntatie, incoherent denken en 
hallucinaties. De meest voorkomende oorzaak van een delier is een 
infectie, medische ingreep c.q. ongeval of door medicijnen of ten 
gevolge van ontregeling chronische aandoening. 

Een delier kan in verschillende vormen voorkomen: 
 Onrustig (hyperactief) met of zonder hallucinaties 

 Apathisch (hypoactief)stil 

 Gemengd 
 
 
 
 

 

 

 als cliënt erg onrustig is en dreigt zichzelf of anderen 

schade toe te brengen 

 er sprake is van verontrustende hallucinaties of wanen 

(weglopen, suïcidaal)  
 

 als een bekende behandelde delier verandert of verergert 

 koorts en algeheel ziek zijn 

 verdenking onthoudingsdelier 
 

 niet van toepassing 
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DIARREE    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

vragen  

1. Hoe vaak heeft cliënt ontlasting per dag/dienst? 

2. Sinds hoeveel dagen heeft cliënt deze klachten? 

3. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

4. Hoe ziet de ontlasting eruit (waterdun, kleur, geur, bloed/ 

slijmbijmenging)? 

5. Heeft cliënt nog andere klachten (overgeven, dorst, neiging tot 

flauwvallen, aanhoudende buikpijn)? 

6. Wat is de medische voorgeschiedenis van cliënt (obstipatie)? 

7. Gebruikt cliënt medicatie (laxantia, antibiotica, NSAID, 

antihypertensiva, digoxine, antacida)? 

8. Is cliënt recentelijk behandeld met antibiotica? 

9. Wat is de vocht- en voeding intake van cliënt? Gebruikt cliënt 

sondevoeding? 

10. Zijn er nog andere cliënten en/of personeelsleden met deze 

klachten? 

Zo ja, hoeveel in totaal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@advies 
1. Geef extra vocht! Kleine slokjes per keer, juist bij braken (geen 

extreem warme of koude drank geven) wees alert op dehydratie. 

2. Stop laxantiagebruik tot nader order arts. 

3. Cliënt mag alles eten naar behoefte. Wanneer cliënt geen vast 

voedsel meer wil eten: 

 Geef heldere dranken. (bouillon, gezeefd vruchtensap, isotone 

dorstlesser). Geef zo min mogelijk melkproducten, vet, zoet 

voedsel, citrusvruchten en producten met cafeïne. Voeg geleidelijk 

halfvast voedsel toe (beschuit, yoghurt, rijst, banaan, appelmoes) 

bij het afnemen van de diarree. 

4. Bij diabetici extra bloedsuikercontrole afspreken. 

5. Bij krampen warme doek op buik geven. 

6. Bij sondevoeding wanneer deze slecht verdragen wordt: totale 

hoeveelheid verminderen door tussendoor water te geven in plaats 

van sondevoeding.  

7. Goede hygiënemaatregelen treffen (short, handschoenen, 

handenhygiëne). Bij > 2 cliënten op de afdeling met dezelfde 

klachten start cohortverpleging en protocol gastro enteritis. 

 

Begripsbepaling 
Dunne, waterige ontlasting en/of verhoogde frequentie van stoelgang 
(meer dan drie keer per dag). Regelmatig/vaak kan diarree gepaard 
gaan met buikkrampen, misselijkheid, braken en koorts. Diarree 
wordt vaak veroorzaakt door een bacteriële of virale infectie van de 
darm en is zeer besmettelijk. 
 

 
 suf/verward zijn 

 shockverschijnselen (lage bloeddruk, hoge polsfrequentie)  
 
 

 persisterend braken, neiging tot flauwvallen 

 cliënten > 70 jaar met koorts > 39 ° C en > 1 dag frequent 
waterdunne diarree 

 geen urineproductie gedurende 12 uur 
 

 bij uitbreken darminfectie bij eerdere cliënten (zie diarree) 

 persisterende buikpijn in plaats van darmkrampen 

 bij gebruik medicatie: anti-epileptica, insuline, digoxine, diuretica, 
lithium 

 bloed/slijm bij ontlasting 
 

http://www.erasmusmc.nl/alkg-cs/346901311/51016/NSAIDs_definitief_mei_2013.pdf
http://www.medicijnbalans.nl/medicijngroepen/combinatiepreparaten-bij-hypertensie/Antihypertensiva
http://www.apotheek.nl/medicijnen/digoxine
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/inleidingen/inl-antacida
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acute-diarree


 DREIGENDE SHOCK    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vragen  
 

1. Wat is de bloeddruk, pols, temperatuur en wat zijn de 

normaalwaarden? 

2. Is cliënt bij bewustzijn of verward? 

3. Wat is de medische voorgeschiedenis en comorbiditeit? 

4. Zijn er afspraken over het medisch behandelbeleid? 

5. Hoe is het verloop geweest naar huidige situatie? 

6. Is cliënt allergisch? 

7. Heeft cliënt een infectie? 

8. Welke medicijnen gebruikt cliënt en zijn er recent wijzigingen 

geweest? 

9. Is er sprake van alcohol en/of medicatie en/of drugsgebruik? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@advies 
1. Arts waarschuwen! Tenzij er beleidsafspraken zijn gemaakt 

(palliatieve zorg). Meteen afspreken met arts of ambulance gebeld 

moet worden en wie dit doet! 

2. Cliënt laten liggen bij voorkeur met het hoofd zo laag mogelijk 

(bloedvoorziening hersenen ondersteunen dus voeten eind bed 

omhoog). 

3. Dek cliënt toe met een deken om warmte bij zich te kunnen 

houden. 

4. Blijf tegen cliënt praten om bewustzijn te stimuleren. 

5. Indien cliënt bewustzijn verliest in stabiele zijligging leggen. 

6. Bij verslechtering alle controles herhalen. 

7. Wacht tot hulp aanwezig is (ambulance en/of arts). 

 

 

 

 

 
Klinische kenmerken shock en hypovolemische shock 

- snelle hartslag (kan uitblijven bij gebruik medicatie met effect op 

hartfrequentie) 

- snelle ademhaling 

- bleke huidskleur gelaat /vingers) 

- lage bloeddruk 

- angst/verwardheid (vermindering circulatie  van de hersenen) 

- hypothermie (klamme, koele huid) 

- bewustzijnsverlies 

 

 
Anafylactische shock 
· huiduitslag (medicatie/voedingsmiddelen) 
· zwelling van de huid (insectenbeet) 
· zwelling lippen/mond 
· kenmerken shock 
 

Septische shock 
· start met rode warme huid en koude rillingen 

· daarna kenmerken shock 

Begripsbepaling 
Een shock is een levensbedreigende toestand waarbij de druk in 
de bloedvaten te laag is om de vitale lichaamsfuncties in stand te 
houden. Een shock kan ontstaan door ernstig bloedverlies, door 
hartfalen, door een bacteriële infectie (sepsis) of door een 
allergische reactie (anafylactische shock). In alle gevallen is het 
zo dat er óf te weinig bloed circuleert (bloedverlies, hartfalen) óf 
de druk te laag is doordat de vaten uitzetten (infectie, allergie). 
 
 

 

 

  

 bij alle cliënten met shockverschijnselen / shock tenzij zie advies 

punt 1 

 
 

 bij palliatief beleid indien cliënt toenemend onrustig wordt en/of 
oncomfortabel is 
 
 

 Niet van toepassing 
 

 

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/shock/item38265


 

 EPILEPTISCH INSULT   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

vragen  

1. Is cliënt bekend met epilepsie of is dit een nieuwe stoornis? 

2. Is cliënt diabeet? Zo ja, wat is de bloedsuikerwaarde? 

3. Hoelang is aanval bezig? 

4. Wat is mogelijk de uitlokkende factor van de aanval (medicatie niet 

5. genomen, koorts, plotseling veranderde omstandigheden, stress)? 

6. Is er sprake van letsel ten gevolge van val? 

7. Is er zo nodig medicatie (Stesolid, Rivotril) afgesproken om aanval 

te stoppen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@advies 
 

1. Voorkom letsel bij cliënt gedurende de aanval; neem beschermende 

maatregelen voor hoofd en ledematen. 

2. Houdt schudkrampen niet tegen en laat cliënt liggen waar hij ligt mits 

geen gevaar voor zichzelf. 

3. Stop niets tussen de tanden en probeer geen gebitsprothese te 

verwijderen tijdens een aanval. 

4. Houd de tijd bij gedurende de aanval (duur normale aanval niet langer 

dan 5 minuten). 

5. Geef een Midazolam neusspray of medicatie die is voorgeschreven 

door arts. 

6. Houd de tijd bij nadat je interventie medicatie hebt gegeven (moet na 

10 minuten effect hebben) eventueel volgens afspraak nog een keer 

herhalen. 

7. Indien geen effect of onvoldoende effect dan direct arts waarschuwen. 

8. Geef geen drinken of eten tijdens en kort na de aanval. 

9. Leg cliënt na de aanval op bed en laat hem uitrusten. 

10. Voer na een insult de controles uit (bij diabeet inclusief 

bloedsuikercontrole) 

 

Begripsbepaling 
Epilepsie komt voor bij alle leeftijden. Epilepsie kan het gevolg zijn 
van een hersentumor, CVA, dementie, infectie of hersenletsel 
(aangeboren of verworven). Aanvallen kunnen diverse vormen 
aannemen, afhankelijk van de plaats van ontlading in de hersenen 
en van het aantal hersencellen dat hierbij betrokken is. Er worden 
twee hoofdgroepen onderscheiden: 
1. Partiële aanvallen: (plaatsgebonden) alleen een bepaald deel of 
bepaalde delen van de hersenen zijn hierbij betrokken. Het bewustzijn is 
soms nog intact, soms verminderd en soms helemaal afwezig. 
2. Gegeneraliseerde aanvallen: (niet-plaatsgebonden) hierbij zijn grote 
delen van de zenuwcellen van de rechter- en de linkerhersenhelft 
betrokken. Iemand met een dergelijke aanval is volledig buiten bewustzijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 status epilepticus (opeenvolgen van aanvallen niet reagerend op 

medicatie) 

 blijvende bewusteloosheid 

 niet corrigeerbare hypoglycemie 

 ernstig letsel ten gevolge van epileptische aanval (botbreuk, 

verwondingen)  
 

 onvoldoende effect op interventiemedicatie  
 

 instelling en/of spiegelbepaling anti-epileptica 

 behandeling uitlokkende factor insult (koorts, infectie, hypoglykemie) 

 

 Een gegeneraliseerde aanval kent 3 fasen: 
 

1. Tonische fase, ledematen zijn stijf, ogen dicht, gelaat is 
cyanotisch en cliënt is volledig buiten bewustzijn en soms 
incontinent. 
2. Clonische fase, er zijn trekkingen van ledematen, hoofd en 
romp. 
3. Posticale stupor, cliënt ligt stil, is niet aanspreekbaar en 

verliest speeksel. De heteroanamnese is erg belangrijk! 

http://www.apotheek.nl/medicijnen/diazepam?product=stesolid
http://www.apotheek.nl/medicijnen/clonazepam?product=rivotril


  GEDRAG (VERANDERD) 
 

 

 

 

 

 

vragen  
 

1. Wat voor gedrag vertoont cliënt? 

2. Is bewustzijn verlaagd? Zo ja, zie protocol bewustzijnsverandering. 

3. Hoe en wanneer is het begonnen en hoe is het verloop (acuut, 

langzaam, gevolgd na een gebeurtenis)? 

4. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

5. Heeft cliënt een psychiatrische voorgeschiedenis? 

6. Heeft cliënt diabetes mellitus? Zo ja, wat is de bloedsuikerwaarde? 

7. Heeft cliënt mictieproblemen (CAD, UWI, anurie)? 

8. Heeft cliënt defecatieproblemen (obstipatie, diarree, buikklachten)? 

9. Heeft cliënt een dementieel syndroom? 

10. Is er sprake van hallucinaties/wanen/angst? 

11. Is cliënt agressief, dreigend naar anderen of zichzelf toe? 

12. Heeft cliënt pijn of andere klachten? 

13. Welke medicatie gebruikt cliënt? Zijn er wijzigingen geweest? 

14. Hoe is de vocht- en voedingsintake (dehydratie)? 

15. Heeft cliënt alcohol en/of drugs/medicijnen gebruikt? 

16. Wat is er tot nu toe geprobeerd om het gedrag te beïnvloeden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
1. Neem beschermende maatregelen voor (mede)cliënt(en) en/of 

personeel indien er sprake is van acute dreiging. 
2. Bepaal bij cliënten met diabetes mellitus de bloedsuikerwaarde. 
3. Bij verdenkingurineweginfectie: urine opvangen en sticken. 
4. Beoordeel buik op mogelijke obstipatieklachten (bol, 

defecatielijst) of blaasretentie (bladderscan of katheteriseren). 
5. Controleer of de juiste medicatie, op het juiste tijdstip en juiste 

dosis is gegeven. 
6. Controleer huidturgor en slijmvliezen en 

mictie/defecatiepatroon. (dehydratie?) 
7. Bekijk of een specifieke benadering eerder succesvol is 

gebleken. 
8. Pas een levensgerichte benadering toe in een rustige 

prikkelarme omgeving; laat eventueel een ‘vreemd gezicht’ de 
cliënt benaderen of specifiek een man of vrouw. 

9. Bij verdenking delier vul DOS-lijst in (Delier Observation Scale). 

 

 

Begripsbepaling 
Veranderd gedrag is gedrag die afwijkend is van iemands 
normale gedrag. De term dekt een scala aan toestanden die het 
gevolg kunnen zijn van plotseling optreden van fluctuerende 
verstoringen van bewustzijn, aandacht, waarneming, geheugen, 
oriëntatie- vermogen, denken, slaapwaakritme en 
psychomotorisch gedrag. 
 
 
 

 

 

 ademnood, bewustzijnsdaling of shock 

 gewelddadig of bedreigend gedrag 

 suïcidaliteit of uitingen hiervan 

 niet te stoppen agressie 

 overdosis drugs of intoxicatie medicijnen 

 bij niet-corrigeerbare hypoglykemie 
 

 onrust en verwardheid die nooit eerder is gesignaleerd 

 onrust en verwardheid die na interventie blijft bestaan 

 onoplosbare katheterproblemen 

 toenemende pijnklachten, ziek zijn 

 wanen en hallucinaties (achterdocht), angst  
 

 

 

 niet van toepassing 
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  HEUPFRACTUUR (VERDENKING VAN) 
 

 

 

 

 

vragen  
 

1. Wat is de oorzaak van het trauma; wat is er precies gebeurd? 

2. Is cliënt bij bewustzijn en aanspreekbaar? 

3. Wat is de bloeddruk, pols? 

4. Zijn er pijnklachten en zo ja, wat is de lokalisatie? 

5. Is het been verkort en/of in exorotatie? 

6. Is verkorting mogelijk al bekend bij cliënt voor het trauma? 

7. Kan cliënt benen bewegen/optillen/naar zich toe buigen/naar buiten 

toe draaien? Is er links / rechts verschil? 

8. Is er nog ander letsel (ribben/rug/huid/hoofd)? 

9. Zijn er neurologische uitvalsverschijnselen? 

10. Heeft cliënt eerder een heup of pols/wervel gebroken? 

11. Wat is de medische voorgeschiedenis en comorbiditeit 

(b.v. osteoporose)? 

12. Gebruikt cliënt medicijnen zo ja, welke (antistolling)? 

13. Hoe was mobiliteit voor het trauma? 

14. Wat zijn de beleidsafspraken met betrekking tot wel/niet opereren 

en ziekenhuis opname? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@advies 
1. Laat cliënt liggen, eventueel met kussen en deken. Na overleg 

arts kan cliënt opgetild worden. 

2. Bij gebruik van tillift aangedane zijde maximaal ondersteunen 

door 1 of meerdere personen. 

3. Controle elk uur van pols, tensie. 

4. Cliënt heeft tot nader order bedrust, op geleidde van pijn. 

5. Transfers in bed bij voorkeur door twee personen. Draai cliënt 

indien nodig op aangedane zijde met een kussen tussen de 

benen ter hoogte van de knieën. 

6. Gebruik plasschuitje of incontinentiemateriaal voor toiletgang. 

7. Fixeer been aangedane zijde met beenlade of kussens. 

8. Geef na overleg arts pijnstilling. 

9. Laat MIC-formulier invullen. 

10. In dossier rapporteren: datum, tijd, plaats, vermoedelijke 

oorzaak, aanwezigheid van andere mensen. 

 

Begripsbepaling 
Bij een heupfractuur is de hals van het bovenbeen gebroken. Dit 
is het bovenste deel van het bovenbeen. Pijn, zwelling, beperkte 
beweeglijkheid of niet kunnen belasten, samen met een been- 
lengteverschil zijn de belangrijkste verschijnselen. De voet aan de 
aangedane zijde ligt meer naar buiten gedraaid. 
 
 

 

 bewusteloosheid of andere neurologische verschijnselen 

 indien er sprake is van een femurschachtfractuur 

(bovenbeenfractuur, stand verandering in het midden van het 

bovenbeen) en/of indien het bovenbeen dik en extreem pijnlijk 

is/wordt 

 indien trauma veroorzaakt is door ander onderliggend lijden hetgeen 

acute behandeling behoeft (b.v. niet-corrigeerbare hypoglykemie) 

 bij dalende tensie en stijgende pols (shock) 

 

 altijd overleg arts bij verdenking heupfractuur voor verder beleid 
 

 herbeoordeling bij verdenking fractuur 

 

  

 

 
 
 

 

 

 



  HOESTEN (ACUUT) 
 

 

 

 

vragen  

1. Wat is de bloeddruk, pols, temperatuur, ademfrequentie (eventueel 

saturatie)? 

2. Hoe lang hoest cliënt? < 3 weken is acuut, > 3 weken is chronisch. 

3. Wat voor soort hoest is het? Blafhoest, in aanvallen met gierende 

ademhaling, prikkelhoest of slijm ophoesten, kriebelhoest, 

vastzittende hoest. 

4. Bij > 3 weken is het hoestpatroon veranderd, is cliënt afgevallen. 

5. Tijdstip van hoesten? Dag/nacht, recidiverend, voortdurend, 

periodiek. 

6. Is hoest productief? Zo ja, kleur + aspect sputum, bloed 

bijmenging, (vieze geur)? 

7. Heeft cliënt nog andere klachten? Neusverkouden, keelpijn, niezen, 

oorpijn. 

8. Heeft cliënt hart- of longziekten? 

9.  Voelt cliënt zich ziek? 

10. Heeft cliënt pijn bij het hoesten of tijdens diep zuchten? 

11. Rookt cliënt? 

12. Wat zijn de afspraken over medische behandelingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@advies 
1. Uitleg aan cliënt/familie/verzorging dat hoesten bij een 

ongecompliceerde luchtweginfectie over gaat zonder specifieke 

maatregelen binnen 2 à 3 weken. Ongecompliceerd: zonder koorts, 

polsfrequentie < 100 en ademfrequentie < 20 en geen andere 

klachten. 

2. Roken (ook passief) vermijden; kan oorzaak zijn of duur 

hoestklachten verlengen. 

3. Niet veelvuldig schrapen van de keel; kan hoesten onderhouden. 

4. Geef regelmatig een lepel honing of een dropje. 
 

Bij hoesten met koorts, maar zonder dat cliënt ernstig ziek 

overkomt: 

1. Voorlichting en advies als hierboven omschreven. 

2. Toevoegen Paracetamol 3 – 4 x daags 1000 mg door VPK⁴. 

3. Indien geen verbetering of verslechtering van klinische toestand 

arts laten beoordelen. 

 

! Bij hoesten, koorts én ziek zijn arts laten beoordelen 

 

 

Begripsbepaling 
Acuut hoesten: hoesten korter dan 3 weken 
 
 
 

 

 

 

 Ophoesten van (grote) hoeveelheden bloed 

 Kortademig in rust (AF > 20 x/min) 

 Ernstig benauwd; blauw aanlopen 
 

 Hoge koorts (> 38⁵ °) 
 Ernstig ziek 

 Pijn die vastzit aan de ademhaling 
 

 

 Veranderd hoestpatroon 

 Ongewild afvallen 

 Niet benauwd 

 



 HOOFDPIJN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vragen  

1. Is de hoofdpijn plotseling ontstaan? 

2. Is de cliënt suf of misselijk en aan het braken (denk aan verhoogde 

Druk binnen de schedel)? 

3. Wat is de aard van de pijnklachten (stekend, bonzend drukkend, 

Knellend, zeurend)? 

4. Is cliënt bekend met hoofdpijn/migraine? 

5. Waar bevindt de pijn zich? 

6. Zijn er andere klachten (koorts, verkouden, oogklachten, halfzijdige 

verlamming)? 

7. Is er recent een trauma geweest (hoofd gestoten of gevallen in de 

afgelopen 2 weken)? 

8. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

9. Is er sprake van nekstijfheid? 

10. Zijn er vlekjes op de huid (wegdrukbaar)? 

11. Welke medicijnen gebruikt cliënt? 

12. Wat is het medisch beleid en co morbiditeit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
 

1. Laat cliënt rust nemen in een ruimte met weinig licht en prikkels. 

2. Vermijd gebruik van cola, koffie, alcohol en vermijd roken. 

3. Bij verkoudheid: eventueel. Xylometazoline geven bij verstopte 

neus of laten stomen. 

4. Kortdurend paracetamol of deze juist stoppen (analgetica 

afhankelijke hoofdpijn). 

5. Indien er na interventies geen verbetering optreedt dan arts 

waarschuwen. 

 

 

 

 

 

Begripsbepaling 
Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht, in de meeste gevallen 
onschuldig, met diverse oorzaken zoals verkoudheid, spanning en 
migraine, psychisch of door gebruik van veel koffie, cola of alcohol of 
juist door onttrekking daarvan. Van pijnstillers (analgetica) afhankelijke 
hoofdpijn is ook veelvoorkomend door veelvuldig gebruik van middelen 
als b.v. paracetamol, acetylsalicylzuur, Saridon, Diclofenac. Ernstige 
ziektebeelden gepaard gaande met hoofdpijn zijn: infecties (o.a 
meningitis, arteritis temporalis), hersenbloeding, hersentumor, 
hersenoedeem en hersentrauma, acuut glaucoom. 
 
 
 

 

 

 

 hoofdpijn die zeer plotseling ontstaat en/of snel toeneemt tot zeer ernstige 

pijn 

 ernstig ziek, suf en/of vlekjes over gehele lichaam 

 nekstijfheid 

 rood en pijnlijk oog met misselijkheid en/of braken (acuut glaucoom) 

 

 hevige hoofdpijn bij cliënt die daar niet mee bekend is 

 schedeltrauma < 2 weken  
 

 oorzaak psychisch gerelateerd 

 medicatie gerelateerde hoofdpijn 

 



 HYPERGLYCEMIE (HOGE BLOEDSUIKER) 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

vragen  

1. Is cliënt aanspreekbaar? 

2. Niet aanspreekbaar: wat is de bloeddruk, pols, temperatuur en 

waarde van de bloedsuiker? 

3. Wél aanspreekbaar: waarom is de bloedglucose gemeten en welke 

waarde is er gemeten (dorst, vaak plassen, veranderd gedrag, 

duizelig, misselijk, hyperventilatie, acetonlucht)? 

4. Wordt de suikerziekte behandeld met tabletten of insuline? 

5. Heeft cliënt wel/niet gegeten of iets extra’s gehad en wanneer voor 

het laatst? 

6. Wanneer is het laatst insuline of medicatie gebruikt/gegeven? 

7. Is cliënt ziek; koorts, braken, diarree, infecties? 

8. Kan de cliënt nog slikken? 

9. Zijn er door de arts afspraken gemaakt met betrekking tot de 

behandeling van hyperglycemieën? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

@advies 
 

1. Evaluatie voeding- en leefgewoonten bij diabetes mellitus. 

2. Aanpassen antidiabeticum of insulinevoorschrift bij recent starten 

van deze medicatie of van medicatie die bloedsuikers beïnvloeden 

(Prednisolon). 

3. Bij bloedsuikerglucose tussen 15 en 20 mmol en geen 

bijspuitschema; veel water later drinken en bloedsuikercontrole na 

1 uur. Indien dan nog >20 mmol overleg met arts. 

4. Bij bloedsuikerglucose tussen 15 en 20 mmol en wel  een  

bijspuitschema; dit hanteren en controles volgens afspraak.  

5. Bloedsuiker > 25: altijd overleg arts 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Begripsbepaling 
Er is sprake van een hyperglykemie bij een bloedsuikerwaarde > 
15 mmol/l. Deze waarde kan individueel verschillen. Klachten zijn 
moeheid, slaperigheid, wazig zien, droge tong, vaak plassen, veel 
drinken, jeuk. Ademhaling ruikt naar Aceton. 
 
 
 

 niet of verminderd aanspreekbaar 

 verward of suf  
 

 bij bloedsuikerwaarde > 20 mmol en slechter reageren.  Arts altijd 

bellen bij waarde > 25 mmol/L 

 braken 

 koorts  
 

 ontregeling bloedsuikers 

 

 Controleer bij sterk afwijkende waarden en/of twijfel! Er kan veel fout gaan bij een bloedglucose bepaling!  
Toevoeging:  

 Is het teststripje niet over de datum?  

 Is het bloedsuikerapparaat geijkt?  

 Zijn de handen gewassen voordat er bloedsuiker geprikt is? 
 
 



  HYPOGLYCEMIE (LAGE BLOEDSUIKER)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vragen  
 

1. Is cliënt aanspreekbaar? 

2. Niet aanspreekbaar: wat is de bloedsuikerwaarde, bloeddruk, pols 

en 

temperatuur?  

3. Wél aanspreekbaar: waarom is de bloedsuikerwaarde gemeten 

(eigen verzoek, bleek, zweten, prikkelbaar, trillen) en wat is de 

bloedsuikerwaarde? 

4. Heeft cliënt gegeten ? 

5. Wordt de suikerziekte behandeld met tabletten of insuline? 

6. Is cliënt ziek; koorts, braken, diarree, infecties? 

7. Kan de cliënt (nog) slikken, heeft cliënt een maagsonde? 

8. Zijn er door de arts afspraken gemaakt met betrekking tot de 

behandeling van hypoglycemieën? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@advies 
BLOEDSUIKERWAARDE <4.0 mmol/l én cliënt is aanspreekbaar, kan 
slikken (of heeft een sonde): 
1. geef 200ml ranja te drinken (1/4 deel siroop, 3/4 deel water), daarna 

een belegde boterham/pap 

2. controleer na 1 uur bloedsuiker of eerder als cliënt buiten bewustzijn 

raakt. Als bloedsuiker weer <4.0: stap nog eenmaal doorlopen. Indien 

bloedsuiker dan nog <4.0 blijft: overleg arts 

3. noteer in arts agenda/meld aan praktijkverpleegkundige 

BLOEDSUIKERWAARDE <4.0 mmol/l én cliënt is NIET 
aanspreekbaar 
of kan niet slikken én heeft geen maagsonde: 
1. spuit 1 ampul van 1 mg glucagon subcutaan 

2. overleg met arts 

3. als cliënt weer bij bewustzijn is handelen volgens stap 2 

4. noteer in arts agenda /meld aan praktijkverpleegkundige 
 

N.B. bij het meten van een hyperglykemie ná een hypoglykemie 
geen actie ondernemen. Het lichaam heeft 24 uur nodig om van 
een hypoglykemie te herstellen.  

 

 

 

 

 niet bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol/l EN 

 bewusteloosheid OF 

 verward of verminderd aanspreekbaar/suf  
 

 bij bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol na correctie hypoglykemie en/of 

verslechtering klinisch beeld EN 

 braken OF 

 koorts  
 

 ontregeling bloedsuikers 

 

  

Begripsbepaling 
Bloedsuikerwaarde < 4.0 mmol/l. Cliënt is bleek, moe, bezweet, 
duizelig, ziet slecht, beeft/trilt/ geeuwt, praat met dubbele tong, heeft 
wisselend humeur/ prikkelbaar, hoofdpijn,  wazig zien, oorsuizen, 
concentratiestoornissen. Bij verdere daling < 1.5 mmol/l ontstaat 
slaperigheid, verlaagd bewustzijn, neurologische uitval, insulten en 
tenslotte coma. 
 
 

 Controleer bij sterk afwijkende waarden en/of twijfel! Er kan veel 
fout gaan bij een bloedglucose bepaling! Toevoeging:  

 Is het teststripje niet over de datum?  

 Is het bloedsuikerapparaat geijkt?  

 Zijn de handen gewassen voordat er bloedsuiker geprikt is? 
 
 



 

 

 

  JEUK   
 

 

 

 

 

vragen  

1. Is jeuk plotseling opgetreden of ontstaan? 

2. Waar zit de jeuk precies (hele lichaam, haargrens, knieholten)? 

3. Is huid rood, schilferig, zijn er wondjes en/of krabeffecten? 

4. Is dag/nachtritme van cliënt verstoord? 

5. Is psychosociaal functioneren van cliënt verstoord? 

6. Wat is de medische voorgeschiedenis van cliënt (DM, 

nierinsufficiëntie, leverfunctiestoornissen, maligniteit, anemie)? 

7. Heeft cliënt al eerder deze klachten gehad? Zo ja, hoe zijn die toen 

behandeld? 

8. Zijn er meerdere cliënten met deze klachten? 

9. Is er medicatie afgesproken tegen de jeuk? 

10. Indien verdenking allergische reactie; ademhalingsproblemen en/of 

dikke tong? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
1. Op oudere leeftijd treedt jeuk meestal op door verlies van vocht en 

elasticiteit van de huid. Naast krabeffecten en droge huid is er 

verder niets te zien. 

o Niet wassen met zeep maar zeepvrije badolie. 

o Niet te warm douchen. 

o Na douchen of wassen insmeren met vettende crème/ 

mentholgel. 

o Nagels kort houden. 

 

 

 

 

  

Begripsbepaling 
Jeuk is ‘de sensatie in de huid die uitlokt tot krabben’ en is een van 
de meest voorkomende huidklachten. Jeuk kan gepaard gaan met 
huidafwijkingen. Jeuk kan erg invaliderend zijn. 
 
 

 bij verdenking Scabiës (schurft) verschijnselen 

 Indien jeuk het gevolg is van een allergische reactie en zich 

ademhalingsproblemen voordoen.  

  

 indien jeuk het gevolg is van een allergische reactie op b.v. medicatie 

 ontregelde diabetes mellitus 

 extreme jeuk overleg medicatie b.v. antihistaminicum 

 hevige huidafwijking  
 

 exacerbatie huidaandoening (psoriasis/eczeem) 

 indien oorzaak jeuk nader onderzoek en behandeling behoeft (b.v. 

nierinsufficiëntie) 

  

 

 

 



  CATHETER PROBLEMEN    
 

 

 

 

 

 

vragen  

A. Geen / weinig productie: 
1. Hoeveel urineproductie is er geweest in hoeveel tijd? 
2. Hangt urineopvangzak lager dan blaas cliënt? 
3. Ligt slang vrij/ geen kocher op slang of klem? 
4. Hoe ziet de urine (in de slang) eruit; is deze vies/vlokkerig/ 

bloedbijmenging? 
5. Heeft cliënt pijn in onderbuik (blaas) en/of aandrang tot mictie? 

B. Bloed naast CAD/via slang en/of in opvangzakje 
1. Sinds wanneer is dit opgemerkt, gerapporteerd? 
2. Hoe ziet de urine eruit: vies, vlokkerig, lichtrood, donkerrood, 

stolsels? 
3. Is er sprake van recent trauma (moeizame katheterisatie, zelf 

verwijderd 
4. of hard aan katheter getrokken)? 
5. Is de katheter nog doorgankelijk? Is er sprake van retentie/buikpijn/ 

mictiedrang? 
6. Is er sprake van een urineweginfectie. Zo ja, waarmee wordt het 

behandeld? 
7. Gebruikt cliënt antistolling? 
8. Wat zijn de controles (RR pols en temp)? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. Urine loopt naast de CAD 

1. Indien CAD niet of weinig productief zie punt 1. 
2. Heeft cliënt last van blaaskrampen? 
3. Welke maat CAD is gebruikt en met hoeveel cc is ballon gevuld? 

D. CAD/suprapubische katheter ligt eruit 
1. Sinds wanneer ligt katheter eruit? 
2. Wat is de oorzaak dat de katheter eruit ligt? 
3. Loop urine af via natuurlijke weg? 
4. Heeft cliënt retentie/buikpijn /mictiedrang? 

 

@advies 
A. Geen productie 

1. Slang en hoogte urineopvangzak laten controleren op obstructie en 

hoogteverschil blaas-urineopvangzak. 

2. Ballon katheter leeg laten lopen, katheter hogerop schuiven en 

ballon 

weer vullen. 

3. Doorgankelijkheid katheter bepalen door blaasspoeling met 

blaasspoelvloeistof. 

4. Indien mogelijk bladderscan. 

5. Bij verstopping katheterslang: katheter vervangen of laten 

vervangen. 

 

Vervolg advies B t/m D  

Begripsbepaling 
Vragen waar het meest overleg over is zijn de volgende: 
1. Er is geen productie of weinig van urine zichtbaar in 

opvangzakje. 
2. Bloed naast de CAD en/of in katheterzakje;  
3. Urine loopt langs de slang. 
4. Suprapubische  katheter ligt eruit. 
 
 

 

 

 

 indien herplaatsen (suprapubische) katheter niet lukt 

 retentie > 300 cc 

 shock (definitie) bij overmatig bloedverlies  
 

 bloedverlies bij gebruik bloedverdunners (acenocoumarol, Ascal) 

 onverdraaglijke blaaskrampen 

 koorts en ziek zijn 
 

 niet van toepassing 

 

 

 



 advies katheter problemen vervolg  
 

B. Bloed naast CAD en/of via slang in opvangzakje 

1. Indien recent trauma of moeizame katheterisatie: observeren. 

2. Bij aanhoudende bloedmenging urine blaasspoelen met gekoelde 

fysiologisch zoutoplossing: 3 à 4 x daags. 

3. Controle pols/temp/RR eventueel Hb bepaling 

 

C. Urine naast CAD 

1. Vulling ballon controleren: ballon leeg laten lopen en opnieuw bij 

voorkeur met 5 cc laten vullen; meer vulling kan meer prikkeling 

geven. 

2. Indien kleine maat CAD eventueel grotere maat plaatsen. 

3. Indien cliënt last heeft van blaaskrampen/overactieve blaas 

overwegen een kleinere maat te plaatsen of eerst de ballon 

opnieuw te vullen met 5 cc in plaats van 10 cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

D. Katheter(suprapubische) ligt eruit 

1. De suprapubisch katheter dient zo snel mogelijk weer geplaatst te 

worden. 

2. Eventueel in overleg met arts tijdelijk een transurethrale katheter 

inbrengen (bij pijn in de onderbuik). 

3. Bij ernstige onrust en zelf verwijderen van katheter door cliënt 
i.o.m. arts katheter uit laten tot later tijdstip op basis van uitslag 
bladderscan (met uitzondering van suprapubische katheter!). 

 
 
NB. 
Bij koorts/buikpijn en geen ander focus voor de koorts gevonden kan 
worden. Urine opvangen (let op! direct uit de slang) en in overleg met 
arts inzenden voor kweek. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

1. CAD: Katheter à Demeure = transurethrale katheter (verblijfskatheter) 
2. Suprapubische katheter = suprapubische katheter ligt in de blaas via 

een kunstmatig gemaakte opening; fistel. Zodra de katheter er niet 
meer in zit kan dit fistel zich binnen een uur sluiten. 



  KOORTS    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vragen  
1. Hoe is de temperatuur gemeten (rectaal/via oor/oraal/axillair) en 

hoe hoog is de temperatuur? 
2. Hoe is de bloeddruk en pols; wat zijn de uitgangswaarden van 

bloeddruk en pols? 
3. Heeft cliënt nog andere klachten zoals hoesten, benauwdheid, pijn 

bij 
plassen, huiduitslag, braken, diarree, wonden? 

4. Maakt cliënt een ernstig zieke indruk (cyanotisch, transpireren, 
kortademig, suf, onrustig/verward, nekstijfheid)? 

5. Is cliënt onlangs antibiotica gehad? 
6. Is cliënt diabeet, COPD cliënt of heeft cliënt een verminderde 

weerstand? 
7. Is cliënt bekend met recidiverende infecties? 
8. Heeft cliënt wonden? 
9. Welke medicatie gebruikt cliënt: antibiotica, prednison, 

paracetamol, 
NSAID’s? 

10. Hoe is het met de intake van vocht en voeding? 
11. Zijn er meer cliënten in de omgeving met dezelfde klachten? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

@advies 
1. Bij een lichaamstemperatuur > 38.5 °C en < 40 ºC pols <100 en 

klinisch rustig beeld: Paracetamol 1000 mg oraal of supp max. 3 x 

daags bij voorkeur oraal door vpk⁴. 

2. Veel laten drinken 1.5 – 2 l en vochtbalans bijhouden. 

3. Cliënten met diabetes mellitus bloedsuiker controleren. 

4. Cliënten met hevige transpiratie koele afwassing geven en 

regelmatig droge kleding en lakens geven. 

5. Cliënt geen deken geven. 

6. Na 2 uur temperatuur meten om te zien of paracetamol effectief is. 

7. Bij pijn bij plassen of onrust: urine sticken. 

8. Controles afspreken. 

 

 

Begripsbepaling 
Koorts is een verhoging van de lichaamstemperatuur boven 38° C 
rectaal gemeten. Koorts is een symptoom geen ziekte. Koorts is 
een reactie van het lichaam op een infectie en helpt bij het 
opruimen van de ziektekiemen. Het is belangrijk om de oorzaak te 
achterhalen. Het onderdrukken van de koorts vermindert het 
ziektegevoel maar bekort de ziekteduur niet. 
 
 

 

 

 

 shock verschijnselen 

 nekstijfheid 

 sufheid of verwardheid 

 koude rillingen en ernstig ziek 

 hevige benauwdheid 
 

 bij optreden van koorts onder antibiotica en/of prednison en/of 

paracetamol /NSAID gebruik 

 bloed bij urine 

 indien koorts niet reageert op paracetamol 

 toename van klachten zoals braken, kortademigheid 

 cliënten met verminderde weerstand, diabetes mellitus en COPD  
 

 indien koorts onvoldoende reageert op bovengenoemde maatregelen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  KORTADEMIGHEID / DYSPNEU/BENAUWDHEID 

 

 

 

 

 

 

 
 

vragen  

1. Is cliënt bij bewustzijn? 

2. Wat is de bloeddruk, pols, ademfrequentie, saturatie en eventueel 

temperatuur? 

3. Hoe is de ademhaling (zacht, kreunend, hoorbaar bij in-of 

uitademing, 

adequaat)? Is er sprake van blauwverkleuring  lippen / vingers? 

Kan cliënt platliggen, hele zinnen zeggen? 

4. Wanneer zijn de klachten begonnen en was dit geleidelijk of acuut? 

5. Hoe is het gedrag (rustig, onrustig, lijkt cliënt te stikken)? 

6. Zijn er andere klachten: pijn op de borst, pijn vastzittend aan de 

ademhaling, hoesten (productief/droog) koorts, kenmerken van een 

allergische reactie, ongeval, iets in de keel, verslikt? 

7. Is cliënt bekend met COPD/Astma, hartfalen of hyperventilatie? 

8. Welke medicijnen gebruikt cliënt?  

9. Welke afspraken zijn er gemaakt over medische behandelingen bij 

deze cliënt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
@advies 
1. Zet cliënt rechtop in bed of op een stoel of rand van het bed met 

ondersteuning van het bovenlichaam door bijvoorbeeld een nachtkastje. 
2. Controleer pols, bloeddruk, temperatuur, ademfrequentie en saturatie. 
3. Streefwaarde tussen 90 en 95%, bij lagere saturatie 1 liter O2 starten 

en daarna overleg arts, tenzij andere afspraken hierover gemaakt zijn 
door behandelend arts 

4. Geef de zo nodig voorgeschreven medicatie zoals extra 
luchtwegverwijder. 

5. Overleg met arts bij onvoldoende effect van extra medicatie en/of 
verergering of eerste keer klachten. 

Bij angst en hyperventilatie 
1. Stel de cliënt gerust en laat cliënt rustig ademen, drie seconden in en zes 

seconden uit. 
2. Probeer samen met de cliënt het ademhalingspatroon onder controle te 

krijgen door mogelijk een ontspanningsoefening te doen of cliënt af te 
leiden met een bezigheid. 

3. Informeer naar de oorzaak die de klachten mogelijk hebben uitgelokt. 
4. Bij aanhoudende klachten overleg arts, geen zonodig oxazepam, tenzij dit 

reeds is afgesproken door behandelende arts. Bij onvoldoende of geen 
effect: overleg arts.  

Begripsbepaling 
Kortademigheid wordt gebruikt voor verscheidene klachten. De ernst 
bepaalt de urgentie. Kortademigheid is een symptoom voor allerlei 
ziekten en/of aandoeningen. Belangrijk is te weten wat men bedoelt 
met kortademigheid. Een normale ademfrequentie is 15 x per 
minuut. 
 
 
 

NB: Blazen in een zakje is achterhaald en werkt niet!  
Zuurstof geven heeft bij hyperventilatie een averechts 
effect! 
 

 

 bewusteloosheid 

 hevige benauwdheid (ademfrequentie > 30/min.) die snel verergert 

 blauwe verkleuring in het gezicht of extremiteiten 

 pijn op de borst 

 hoge koorts (temperatuur > 40° C) 

 dreigende shock (dalende bloeddruk, stijgende pols) 

 COPD/Astma niet reagerend op medicatie 

 indien er sprake is van een trauma, verslikken, iets in de keel, allergische 

reactie , saturatie < 90%  
 

 geleidelijke verslechtering (toename benauwdheid, toename koorts) 

 toename onrust/verwardheid 

 onvoldoende reactie op toegediende medicatie en ondernomen 

maatregelen 

 saturatie <92%  
 

 evaluatie van medicatie en instellen op nieuwe of onderhoudsmedicatie 

 in kaart brengen van aanleiding/oorzaak van hyperventilatie 

  

 

 

Tip: verwijder eerst eventuele nagellak voor meten 
van de saturatie. Dit beïnvloed namelijk de meting. 

 



  OBSTIPATIE     
 

 

 

 
 

vragen  

1. Hoeveel dagen was er geen ontlasting? 

2. Hoe zag de laatste ontlasting er uit en was er sprake van 
bloed/slijm 
bijmenging? 

3. Hoe is het normale patroon? 

4. Hoe vindt de stoelgang plaats (toilet, stoel of bed, incontinentie)? 

5. Heeft cliënt andere klachten (verminderde eetlust of 
gewichtsverlies, 
afwisselend obstipatie en diarree, overgeven, buikpijn, koorts, 
verwardheid)? 

6. Voelt cliënt zich ziek? 

7. Gebruikt cliënt medicijnen (laxantia, ijzersuppletie, pijnstillers met 
name opiaten, verapamil, cystostica, maagzuurremmers, 
diuretica)? 

8. Hoe is de vocht-voedingsintake van cliënt? 

9. Heeft cliënt koorts, pijn, verhoogde bloeddruk, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
1. Cliënt stimuleren voldoende vocht tot zich te nemen; vochtlijst 

bijhouden (2l /dag). 

2. Cliënt stimuleren tot het eten van adequate voeding (vezelrijk 

/pruimen). 

3. Glas lauw water drinken of pruimen eten op de nuchtere maag. 

4. Warme dranken drinken (cafeïne). 

5. Stimuleren tot mobiliteit (ook in bed oefeningen). 

6. Bekijk met cliënt onder welke condities/omstandigheden hij gewend 

is gemakkelijk te defeceren. 

7. Bij harde ontlasting in rectum eventueel manueel verwijderen. 

8. Microlax geven door VPK⁴ indien 3 dagen of meer geen defecatie . 

9. Klysma geven altijd na overleg met arts. 

10. Defecatielijst bijhouden. 

11. Op arts agenda plaatsen. 

 

 

 

 

Begripsbepaling 
De toestand waarin iemands stoelgang een verandering 
ondergaat, 
gekenmerkt door een verminderde frequentie van ontlasting en/of 
harde ontlasting. De meest frequente oorzaken zijn: verkeerde 
leef- en eetgewoontes, vezelarme voeding, onvoldoende drinken, 
te weinig lichaamsbeweging en medicatie. 
 
 
 
 

 

 

 

 Fecaal braken 

 bij hevige buikpijn (plankhard met druk/loslaat pijn) 

 rectaal bloedverlies dat aanhoudt /stolsels / grote hoeveelheid  
 

 ernstig ziek 

 rectaal bloedverlies dat aanhoudt  
 

 vermagering en verminderde eetlust 

 bloed of slijm bij ontlasting 

 afwisselend diarree en obstipatie 

 chronische darmaandoening 

 obstipatie door medicatiegebruik 

  

 

 



  PIJN OP DE BORST  
 

 

 

 

 

 

 
 

vragen  

1. Bloeddruk en pols en ademfrequentie eventueel temperatuur. 

2. Wat is bekend over het beleid bij deze cliënt? 

3. Waar zit de pijn precies en kan cliënt vertellen of deze ergens naar 

toe uitstraalt. Kan cliënt beschrijven wat soort pijn het is (drukkend/ 
beklemmend/ scheurend)? 

4. Heeft cliënt eerder deze klachten gehad? Zo ja, herkent cliënt deze 
pijn van eerdere aanvallen van angina pectoris dan wel myocard 
infarct? 

5. Is cliënt kortademig? Is ademhaling normaal? Geeft cliënt sputum 

op? 

6. Is cliënt zweterig/klam/misselijk. Heeft cliënt neiging tot 

flauwvallen? 

7. Welke medicatie gebruikt cliënt? 

8. Wat deed cliënt toen klachten ontstonden? 

9. Is er interventiemedicatie (isordil/Nitrospray) gegeven en met welk 
effect? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@advies 
1. Als zo nodig voorgeschreven staat: op geleide van bloeddruk > 100 

systolisch isordil (isosorbidedinitraat) 5 mg sublinguaal geven door 

VPK⁴. Indien lager dan 100 systole overleg arts. 

2. Eventueel 1 x herhalen na 5 respectievelijk 10 minuten. Bij 

geen/onvoldoende effect overleg arts 

3. Cliënt rechtop in bed, knellende kleding los maken. 

4. Zorg voor rust rondom de cliënt. 

5. Cliënt mag niet alleen gelaten worden. 

6. Controleer bloeddruk en pols bij verslechtering arts waarschuwen. 

7. Bij terugkerende pijn op de borst < 24 uur ECG maken, alvorens 

interventiemedicatie te geven. 

 

 

Begripsbepaling 
Hevige (beklemmende, drukkende, samensnoerende) pijn achter 
borstbeen (= pectoris), in de rug en/of uitstralend naar kaak / armen, 
benauwdheid (angina), zweten, angstklachten worden uitgelokt door 
inspanning, emoties, kou, warmte. Klachten verdwijnen binnen 15 
minuten in rust en/ of binnen enkele minuten na het gebruik van 
sublinguaal toegediende nitraten. Let op: Het uitblijven van klachten bij 
inspanning omdat cliënt zijn inspanning aanpast of geen inspanning 
kan leveren. Oorzaak vernauwing van de kransslagader(s) van het 
hart wat leidt tot zuurstof tekort van de hartspier wat pijn veroorzaakt. 
Indien er sprake is van een totale afsluiting spreekt men van infarct. 
 
 
 

 

 

 

 shockverschijnselen (zie shock) 

 indien klachten niet reageren op interventie medicatie of zelfs toenemen 

 beklemmende retrosternale pijn en misselijkheid, braken, zweten 

 opgeven van roze, schuimend sputum  

 verhoogde ademhalingsfrequentie (>30/min) 

 

 optreden van klachten ook in rust 

 optreden van klachten > 2 x per 24 uur 

 in combinatie met koorts en benauwdheid (longontsteking) 

 bij het tevens ontstaan van dik been, snelle pols, temperatuur licht 

verhoogd  
 

 toename angina pectoris klachten de laatste tijd goed reagerend op 

medicatie 

 voor het eerst optreden van angina pectoris klachten, echter wel 

reagerend op medicatie 

  

 

 

 



  RECTAAL BLOEDVERLIES  
 

 

 

 

vragen  
 

1. Hoeveel bloedverlies? Probeer een inschatting te maken van de 

hoeveelheid. 

2. Wat is de kleur (helderrood, donkerrood of zwart)? 

3. Ligt het bloed op de ontlasting, er naast of is het met de ontlasting 

vermengd? 

4. Is er sprake van diarree met slijm en/of stolsels? 

5. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

6. Is cliënt bekend met maagdarmproblemen (colitis ulcerosa, Crohn, 

divertikels, maagzweer)? 

7. Heeft cliënt aambeien? 

8. Gebruikt cliënt medicatie (bloedverdunners, ijzertabletten, 

NSAID’s)? 

9. Heeft cliënt buikpijn (lokalisatie, uitstraling)? 

10. Is cliënt ook aan het braken (kleur, aspect, frequentie)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@advies 
 

1. Bij gebruik bloedverdunners overleg met de arts. 

2. Observeren bloedverlies; aanhouden/toename/stoppen. 

3. Bloeddruk, pols en temperatuur herhalen. 

4. Bij aambeien: laxerend voedsel, veel drinken, eventueel laxantia (in 

overleg met arts)en aambeienzalf. 

5. Bij verslechtering klinisch beeld contact arts. 

 

 

 

 

 

 

 

Begripsbepaling 
Bij bloedverlies per anus spreekt men van rectaal bloedverlies. 
Oorzaken kunnen zijn: bacteriële ontsteking, colitis ulcerosa, 
ziekte van Crohn, divertikels, fissura ani, hemorroïden, poliepen, 
tumor. 
 
 

 

 

 

 shockverschijnselen (zie shock)  

 grote bloeding met stolsels zonder shock verschijnselen  
 

 algeheel ziek 

 diarree met bloed en of slijm en koorts 

 aanhoudend helderrood bloedverlies 

 gebruik bloedverdunners  
 

 klachten ten gevolge van aambeien 

 

 

 

 



  ROOD OOG  
 

 

 

 

 

 

 

vragen  

1. Alarmsymptomen: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid? 
2. Is er sprake van oogtrauma + toedracht? 
3. Heeft cliënt klachten aan één of beide ogen? 
4. Heeft cliënt pijn aan het oog (misselijk, braken, hoofdpijn)? 
5. Heeft cliënt visusklachten (dubbelzien, lichtflitsen)? 
6. Duur en beloop van de klachten (intermitterend/persisterend)? 
7. Is er sprake van afscheiding uit het oog? Dichtgeplakt zitten van de 

ogen (’s morgens)? 
8. Gebruikt cliënt cosmetica en/of contactlenzen (onderhoud)? 
9. Is er recent contact met personen met een rood oog? 
10. Heeft cliënt recente bovenste luchtweginfectie gehad? 
11. Heeft cliënt een gevoel van branderigheid? 
12. Heeft cliënt een eerdere episode van conjunctivitis gehad? 
13. Heeft cliënt jeuk? 
14. Wat is de medische voorgeschiedenis en comorbiditeit? 

(oogheelkundige voorgeschiedenis; recente laserbehandeling 
of oogoperatie) 

15. Welke medicijnen gebruikt cliënt? (bloedverdunners) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
Bij infectie: 

1. Reinig oog met gekookt water. 

2. Voorkom irritatie (contactlenzen, make-up). 

3. Overleg arts voor oogzalf. 

 

Bij subconjunctivaal hematoom: 

1. Wordt vanzelf opgeruimd door lichaam. 

2. Vermijd persen en hoestbuien. 

 

Bij etsing: 

1. Direct spoelen met gekookt water of kraanwater 10-20 minuten. 

2. Overleg arts. 

 

 

Begripsbepaling 
Roodheid van het oog wordt veroorzaakt door aandoeningen van 
de conjunctiva, de sclera en het voorste oogcompartiment. Bij 
roodheid van één of beide ogen is de diagnose in de regel te 
stellen op basis van anamnese en inspectie. Het is van belang 
dat onderscheid gemaakt wordt tussen visusbedreigende 
aandoeningen (vooral keratitis, iridocyclitis en acuut glaucoom) en 
onschuldige aandoeningen (zoals conjunctivitis, subconjunctivale 
bloeding en episcleritis), en ernstige van niet ernstige oogletsels. 
Alarmsymptomen: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid.  
 
 

 

 

 

 acute visusdaling 

 rood of zeer pijnlijk oog, met misselijkheid en braken, acuut glaucoom 

 ernstig oogletsel (stomp trauma of doorboord) 

 loog, kalk of zuur in het oog  
 

 gebruik antistolling (Acenocoumarol, Marcoumar) 

 vreemde voorwerpen in het oog 

 rood en pijnlijk oog 

 acuut ontstaan dubbelzien 

 lichtflitsen  
 

 oogontsteking langer dan 3 dagen zonder verbetering 

 oogvliesontsteking met hevig pussende afscheiding 

  

  

 

 

 

https://www.hartstichting.nl/medicijnen/antistollingsmiddelen
https://www.thuisarts.nl/bloeduitstorting-op-oogwit
https://www.thuisarts.nl/oogontsteking/ik-heb-bijtende-stof-in-mijn-oog
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-het-rode-oog
http://www.oogartsen.nl/oogartsen/overige_oogziekten/glaucoom_glaucoma_oogdruk/


  ROODHEID VAN DE HUID/ HUIDUITSLAG 

  

 
 

vragen  

1. Wanneer is de uitslag/roodheid gesignaleerd/ontstaan? 

2. Waar zit de uitslag/roodheid precies (gezicht, nek, rug, handen, 

3. knieholten)? 

4. Hoe ziet de uitslag/roodheid er uit (begrensd, zonder begrenzing)? 

5. Is cliënt bekend met allergieën? 

6. Is cliënt bekend met een huidaandoening? 

7. Heeft cliënt jeuk? 

8. Heeft cliënt pijn? 

9. Wordt nachtrust belemmerd door jeuk/pijn? 

10. Is cliënt recentelijk gestart met een nieuw medicijn (b.v. 

antibiotica)? 

11. Heeft cliënt eerder deze klachten gehad? Zo ja, wat was de 

diagnose en behandeling? 

12. Heeft cliënt nog andere klachten? (zwelling, benauwdheid) 

13. Welke medicijnen gebruikt cliënt? 

14. Hebben meerdere cliënten deze klachten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
 

1. Bij allergische reactie: observatie uitbreiding erytheem en/of 

zwelling. Vitale functies inclusief ademfrequentie controleren. 

Aangedane lichaamsdelen eventueel koelen. 

2. Jeuk: zie bij jeuk. 

3. Eczeem:   

 bestrijdt droge huid (geen zeep, niet te warm water, na het 

wassen huid invetten) ook indien eczeem niet actief is. 

 vermijdt irriterende en afsluitende kleding dus katoen / natuurzijde. 

 zonlicht heeft een positief effect maar niet te veel! 

 eventueel ’s nachts katoenen handschoenen dragen (krabben). 

4. Erysipelas:  

 indien mogelijk koelen met natte verbanden. 

 overleg arts over start antibiotica en eventueel pijnstilling. 

 controles temperatuur afspreken. 

 

 

Begripsbepaling 
Erytheem is een veelvoorkomend vaak onschuldig symptoom. 
Soms is het een uiting van een ernstige infectieziekte (erysipelas) 
die snelle behandeling behoeft. Erytheem kan gegeneraliseerd 
voorkomen of lokaal. 
 
 

 

 

 

 acute allergische reactie gepaard gaande met zwelling in halsgebied 

 voorkomen van dezelfde klachten bij andere cliënten  
 

 allergische reactie ten gevolge van antibioticagebruik, andere 
medicatie of voedsel 

 koorts (erysipelas)  
 

 opleving van eczeem die behandeling behoeft 

 evaluatie medicatievoorschrift dat geleid heeft tot allergische reactie 
 
 
 

 

 

 

http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/etxt/Erythema.htm
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-bacteriele-huidinfecties


  SCHEDELLETSEL  
 

 

 

 

vragen  
 

1. Is cliënt bewusteloos? 

2. Is cliënt bewusteloos geweest? Hoelang? 

3. Wat is de bloeddruk, pols en ademhaling + ademfrequentie? 

4. Wat is er de toedracht, vermoedelijke oorzaak, tijd, plaats, datum 

van het trauma? 

5. Is er sprake van een bloedende hoofdwond? 

6. Hoe is cliënt nu? (opgewonden, suf, slaperig, 

hoofdpijn/misselijkheid/ 

braken, koorts, trekkingen, verwardheid, angst, 

uitvalsverschijnselen) 

7. Weet cliënt wat er gebeurd is? 

8. Komt er vocht of bloed uit neus of oren? 

9. Zijn er andere verwondingen? 

10. Welke medicatie gebruikt cliënt? (psychofarmaca, antistolling, 

sedativa) 

11. Zijn er drugs, alcohol of medicijnen gebruikt? 

12. Wat is de medische voorgeschiedenis (bekend met 

stollingsstoornissen) en co-morbiditeit? 

13. Wat is het medisch behandelbeleid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
1. Blijf rustig en zorg voor een rustige omgeving. 

2. Bij aanwezigheid van nekklachten; nek stabiliseren; zo min mogelijk 
3. laten bewegen of aankomen. 
4. Bij bewusteloosheid cliënt in stabiele zijligging leggen of 30° 

doordraaien op buik. 
5. Bij zichtbaar bloedverlies; bloeding stelpen eventueel ijspakking geven 

maar geen pressie op wond laten uitoefenen. 
6. Snede in hoofd eventueel lijmen (histoacryl, zwaluwstaartjes) of 

hechten of beschermen met steriel gaasje. Totaal bloedverlies 

inschatten. 

7. Laat cliënt niet eten en drinken of geef geen pijnstillers of sedativa in 
geval van hersentrauma. 

8. Bij helder, strogeel vochtverlies of bloed uit oren of neus; niet 
tegenhouden, cliënt niet laten snuiten! 

9. Wekadvies (zie schedelletsel wekadvies). 

10. MIC invullen en in dossier rapporteren: datum, tijd, plaats, vermoedelijke 
oorzaak, aanwezigheid van andere mensen.  

 

Begripsbepaling 
Het door uitwendig geweld (klap of val) ontstaan van letsel aan het 
hoofd. Dit letsel kan zichtbaar zijn aan de buitenkant van de 
schedel en/of gezicht (wond/snee) maar kan ook onzichtbaar 
binnen de schedel (hersenletsel) aanwezig zijn. 
 
 

 

 

 

 acute bij bewusteloosheid op het moment van de melding 

 bij helder strogeel vochtverlies of bloed uit oren of neus (kan 
hersenvocht zijn en = aanwijzing voor schedelbasisfractuur) 

 sufheid, vooral in toenemende mate 

 gebruik bloedverdunners 

 niet te stelpen hoofdwond 
 

 bewusteloosheid die langer dan 15 minuten heeft geduurd 

 geheugenverlies langer dan 1 uur 

 verwardheid 

 bijzondere omstandigheden zoals ontregeling van chronische ziekten 

 gebruik van alcohol en/of drugs 

 letsel ten gevolge van agressie  
 

 niet van toepassing 

  
 
 

 

 

 



 

  SKINTEAR, HUIDSCHEURING, LAPWOND 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

vragen  

1. Is de bloeding te stelpen?  
2. Is er sprake van helderrood, spuitend bloed? 
3. Wat is de oorzaak van de verwonding? 
4. Is er sprake van ander letsel?  
5. Kan de wond verontreinigd zijn? (bijtwonden, straatvuil, etc.) 
6. Kan de wond schoongemaakt worden?  
7. Heeft cliënt een verminderde weerstand? 
8. Gebruikt cliënt bloedverdunners? 
9. Bij val buitenshuis; is cliënt gevaccineerd tegen tetanus?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@advies 
Bij een arteriële bloeding met lapwond 

1. Huid flap proberen terug te schuiven. 
2. Alginaat (Kaltostat) erover met 5 gazen (10-10cm). 
3. Drukverband aanleggen. 

Categorie I lapwond zonder weefselverlies 
1. Spoel de wond met fysiologische oplossing. 
2. Ontsmet indien ontstaan in een vuil milieu. 
3. Breng met behulp van pincet de huid flap op zijn oorspronkelijke plaats. 
4. Plaats een siliconenverband (Mepitel). 
5. Plaats een secundair verband om wondvocht te absorberen – 

verwissel dat zolang er wond exsudaat geproduceerd wordt. 
6. Fixeer met een licht compressieve zwachtel. 

Categorie II lapwond met gedeeltelijk weefselverlies 
1. Wondverzorging zoals bij categorie I. 
2. Hierna afdekken met een schuimverband. 

Categorie II lapwond met volledig verlies huid flap 
1. Wond vergelijkbaar met schaafwond. 
2. Afdekken met schuimverband of vet gaas.  

 

 
 Opletten bij aantrekken steunkousen 

 Opletten tijdens transport, rolstoel 

 Kortgeknipte nagels 

 Geen juwelen 

 Goede tiltechniek 

 

 Bescherming broze huid: beschermende 
huidolie 

 Lange mouwen/kousen 

 Zwachtels 

 Been of elleboogbeschermers 

 Beschermfilter (Cavilonspray) onder 
kleefpleisters 

 

Algemeen: Preventie bij dagelijkse zorg: 

 

Begripsbepaling 
De huid is door een trauma afgescheurd van de onderlaag. Komt 
vooral voor bij ouderen met een dunne kwetsbare (atrofische) huid 
en bij cliënten die veel of langdurig corticosteroïden gebruiken. Een 
gering trauma, zoals het vastpakken of overtillen van de cliënt 
(wrijvings- en/of schuifkrachten), of het lostrekken van een 
kleefpleister, kan de huid al beschadigen. Lapwonden zijn pijnlijk en 
onesthetisch en variëren in oppervlakte, diepte, locatie en 
hoeveelheid weefselverlies. 
Men onderscheid 3 categorieën: 
I Lapwond zonder weefselverlies 
II Lapwond met gedeeltelijk weefselverlies 
III Lapwond met volledig verlies van de huid flap 
 

 

 

 

 niet te stelpen of spuitende bloeding 

 vermoeden van ander letsel  
 

 overleg tetanusvaccinatie  
 

 niet van toepassing 

  
 
 

 

 

 

https://www.nursing.nl/PageFiles/3201/001_RBIAdam-image-NURS6070I01.pdf


  SLAPELOOSHEID  
 

 

 

 

 

 

vragen  

1. Wat is de voornaamste klacht (niet kunnen inslapen, ’s nachts 

wakker worden, wakker liggen, vermoeidheid/slapen overdag)? 

2. Wat is de oorzaak (geluidsoverlast, licht, angst, lichamelijk 

ongemak, 

piekeren)? 

3. Hoeveel nachten per week heeft cliënt last? 

4. Wat is het normale slaappatroon van cliënt (eventueel 

heteroanamnese)? 

5. Heeft cliënt gebruiken/rituelen voor het slapen gaan? 

6. Welke medicijnen gebruikt cliënt (pijnstillers, psychofarmaca, 

bètablokkers)? 

7. Drinkt cliënt alcohol, koffie, thee, cola voor het slapen gaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

@advies 
1. Observatie en rapportage van slaapritme van cliënt. 

2. Informeren naar gebruiken en gewoontes voor het slapen gaan en 

deze zoveel mogelijk handhaven. 

3. Zorg voor een rustige, goed verduisterde slaapomgeving. 

4. Adviseer geen koffie, cola, thee, alcohol of zware lichamelijke 

inspanning uren voor het slapen gaan. 

5. Laat cliënt pas naar bed gaan als cliënt slaperig is. 

6. Laat cliënt geen dutjes overdag doen. 

7. Geef zo nodig éénmalig benzodiazepine (Temazepam 10 mg) en 

plaats cliënt op artsenagenda ter bespreking. 

 

 

 

 

Begripsbepaling 
Slapeloosheid is een 24-uurs probleem. Dit houdt in dat iemand 
overdag last kan hebben van de gevolgen van slapeloosheid. 
Ongeveer 2/3 van de mensen slaapt 7-8 uur per nacht. Ouderen 
slapen oppervlakkiger en zijn vaker wakker. Slapeloosheid 
verhelpen of accepteren zonder slaapmiddelen heeft sterk de 
voorkeur vanwege de bijwerkingen en gewenning. 
 
 

 

 

 

 niet van toepassing  
 

 niet van toepassing  
 

 kortdurende slapeloosheid: slaapklachten > 3 weken en 

ten minste 2 nachten per week 

 chronisch slaapmiddelengebruik 

 specifieke slaapstoornis 

 vermeende slapeloosheid: klachten over slaap, zonder 

klachten 

 

 
 
 

 

 

 



  SLIKSTOORNISSEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

vragen  
 

1. Sinds wanneer zijn de slikklachten ontstaan (acuut, langzaam, 

2. na wegraking)? 

3. Zijn er bewustzijnsstoornissen? 

4. Wat is de bloeddruk, pols, temperatuur en wat zijn de 

normaalwaarden? Zijn er andere uitvalsverschijnselen? 

5. Hoest de cliënt na slikken? 

6. Heeft cliënt zich verslikt? 

7. Kan er al sprake zijn van een aspiratiepneumonie? 

8. Wat is mogelijk de oorzaak van de slikklachten (CVA /TIA, 

vastzittend voedsel, dikke keel/ mond/tong?) 

9. Zijn de slikklachten ten aanzien van vast of vloeibaar voedsel? 

10. Wanneer kan de logopedie cliënt beoordelen? 

 

@advies 
1. Cliënt binnen 24 uur gezien en beoordeeld laten worden door 

een logopediste.  

2. Voorlichting en advies conform protocol/afspraken logopedie. 

3. Bijhouden vocht en voedsel intakelijst. 

 

Begripsbepaling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptomen van slikklachten zijn: 
1. speekselverlies 
2. “balletjesgevoel” in de keel 
3. drukgevoel in de keel of op de borst 
4. onaangenaam gevoel bij het slikken 
5. gewichtsvermindering door te weinig voeding 
6. hoesten en/of neiging tot overgeven of stikgevoel 
7. plotseling rode en/of tranende ogen (stille aspiratie) 
8. borrelende stem 
 
Oorzaken: 
1. CVA 
2. allergische reactie (medicatie?) 
3. verminderde speekselsecretie 
 4. neurologische ziekten; zoals Parkinson, dementie 
5. obstructie in de keel/ slokdarm bv voedselbrok/abces of tumor 
 

 

 

 

 plotseling optreden van slikklachten op basis van zwelling 

keel/halsgebied 

 vastzittend stuk voedsel in slokdarm  
 

 verdenking CVA /TIA 

 indien volgens protocol sondevoeding gestart moet 

worden 
 

 verdere behandeling en beleid ten aanzien van voeding 

 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.logopedie.nl/site/slikstoornissen_bij_volwassenen


  URINEWEGINFECTIES (VERDENKING VAN) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

vragen  
1. Hoe ziek is de cliënt (rillingen, algemeen ziek zijn of zijn er 

atypische 
klachten zoals buikpijn, misselijkheid, onrust, verwardheid) 

2. Heeft cliënt pijnlijke of branderige mictie, toegenomen 
mictiefrequentie, loze aandrang, hematurie? 

3. Is incontinentie ontstaan of reeds bestaande incontinentie 
toegenomen? Geeft cliënt pijn in de rug, flank, perineum of 
onderbuik aan? 

4. Heeft cliënt eerder episodes met vergelijkbare klachten gehad? 
5. Wat is de bloeddruk, pols, temperatuur? 
6. Hoe is de normale vocht-voeding intake? 
7. Heeft cliënt een (suprabusiche) katheter? Zijn hier problemen mee 

op dit moment? Wanneer voor het laatst gewisseld? 
8. Wat is de medische voorgeschiedenis en comorbiditeit? (diabetes 
9. mellitus, recidiverende urineweginfecties, nier- en/of 

urinewegziekten) 
10. Welke medicijnen gebruikt cliënt? (antibiotica gestart of gestopt) 
11.  Wat zijn de afspraken voor medische behandeling? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
1. Controle temperatuur. 

2. Veel drinken: streven naar 2 liter per dag. 

3. Vochtintakelijst bijhouden. 

4. Bij diabetes mellitus bloedsuikercontrole.  

5. Bij katheter controle doorgankelijkheid en datum wissel. 

6. Bij verwardheid: bladderscan; urineretentie > 200 ml of > 300 cc 

retentie na uitplassen éénmalig katheteriseren. 

7. Urine opvangen voor sticken. Indien positief op  leuco’s en 

nitriet overleg arts over antibiotica.  

8. Bij CAD of suprapubische katheter urine opvangen uit de slang 

en in overleg met arts inzenden voor kweek. Urinesticken heeft 

geen zin bij katheter. 

9. Na starten antibiotica bij aanwezigheid van katheter volgende 

dag katheter wisselen. 

 

 

 

 

 

 koude rillingen, hoge koorts en snelle pols 

 koliekpijn onder in de rug 

 delier, verwardheid  

 cliënt is ziek of plotseling verward en heeft typische of 

atypische klachten die kunnen wijzen op een 

urineweginfectie  
 

 specifieke of aspecifieke klachten waarbij een 

urineweginfectie moet worden uitgesloten 

  

 

 
 
 

 

 

 

Begripsbepaling 
Urineweginfecties worden verder onderverdeeld in ongecompliceerde 
en gecompliceerde urineweginfecties. In het eerste geval heeft de 
cliënt in principe een normale afweer en normale urinewegen. Bij 
gecompliceerde urineweginfecties heeft de cliënt functionele of 
anatomische afwijkingen aan de urinewegen en/of er zijn andere 
oorzaken van verminderde weerstand, zoals diabetes mellitus en 
stoornissen van het immuunapparaat. Het brede scala van 
symptomen kan variëren van frequente lozingsdrang, pijnlijke lozing, 
buikpijn, koorts, flankpijn, algehele malaise en tot zelfs 
levensbedreigende sepsis. De symptomen zijn verder afhankelijk van 
de leeftijd van de cliënt: Bij ouderen kan verwardheid, koorts en 
incontinentie (retentie) optreden. 
 
 
 



  VERGIFTIGING  
 

 

 

 

 

vragen  
 

1. Wanneer en welke stof is ingenomen of waaraan is cliënt 

blootgesteld en hoe en door wie is dit ontdekt? 

2. In welke hoeveelheid, sterkte en concentratie? 

3. Zijn er ziekteverschijnselen: verminderd bewustzijn, 

ademhalingsproblemen, braken, bleek of klamme huid, epileptisch 

insult, slikproblemen? 

4. Wat is de bloeddruk, pols en temperatuur? 

5. Heeft cliënt dit eerder gedaan? 

6. Welke medicijnen gebruikt cliënt? 

 

Wat te doen bij vergiftigingen 
Kies de eerste letter van de giftige stof: 

A    B    C    D    E    F    G   H    

I    J    K   L    M   N   O   P  

R    S    T    V    W   X   Y    Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@advies 
1. Raadpleeg Gifwijzer ( ROOD VLAK)  en volg de instructies op of 

bel met Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) 030 274 

88 88 en volg aanwijzingen op. 

2. Houdt verpakking, omschrijving of medicatie bij de hand tijdens 

bellen. 

3. Spoel de huid of ogen langdurig met water als deze met giftige 

stoffen in aanraking geweest zijn. De ogen blijven daarbij open. 

4. Verwijder besmette kleding tenzij deze vastgeplakt zit aan de huid. 

 

Geen interventie nodig bij inname van of blootstelling aan: 

inkt van balpen, vulpen, viltstift, cosmetica, gum, kaarsen, kleikorrels 

(plantenbakken), krijt, behanglijm, witte papierlijm, lucifers, 

schoensmeer, silicagel, stijfsel, waterverf. 

 

 

 

 

 

 

 

Begripsbepaling 
Blootstelling aan giftige stoffen al dan niet opzettelijk. Giftige 
stoffen kunnen via verschillende wegen het lichaam betreden; 
mond, longen, huid of de ogen. Via huid/ogen zal hoofdzakelijk 
een lokale reactie optreden. 
 
 
 

 

 

 

 shockverschijnselen 

 ademhalingsproblemen 

 epileptisch insult 

 slikproblemen  
 

 niet van toepassing 

 

 niet van toepassing 

  

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 



  VERSLIKKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

vragen  

1. Deed de situatie zich plotseling voor? Zo ja, ga naar 3  
2. Wat is er gebeurd? Ga – indien van toepassing – naar 

benauwdheid, reanimeren of andere klacht  
3. Is de cliënt bij bewustzijn? Indien bewusteloos- naar advies  
4. Stikt de cliënt? Indien de cliënt stikt- naar advies  
5. Vraag de cliënt het hoesten en door te gaan met hoesten.  Als de 

cliënt iets uitspuugt, de situatie opnieuw beoordelen. 
6. Probeer het voorwerp uit de mond te halen.  
7. Ademt de cliënt normaal?  Zo ja, terugbellen wanneer de cliënt 

bewusteloos raakt of dreigt te stikken  
8. Is de cliënt bekend met slikproblemen? 
9. Neemt de cliënt oraal de voeding in of heeft de cliënt 

sondevoeding? Bij sondevoeding; zet de voedingspomp uit en haal 
de sonde uit de neus  

 

@advies 

1. Als de ademweg gedeeltelijk geblokkeerd is, zal de cliënt dat 

meestal zelf kunnen opheffen door te hoesten.  

2. Blijf zelf rustig, niet in paniek raken  

3. Vraag hulp van een collega  

4. Blijf bij de cliënt  

 

 

 

 
 

 Verslikken in vloeistof  

1. Help de cliënt door hem/ haar te instrueren zo rustig mogelijk door 

te ademen en krachtig te hoesten.  

2. Mond- en keelholte inspecteren of er iets inzit. Verwijder het gebit 

uit de mond.  

 Laat de cliënt voorover buigen  

 Zachtjes op de rug kloppen  

 GEEN DRINKEN GEVEN  

 HEIMLICH GREEP NIET TOEPASSEN  

Wanneer er niets in de mondkeelholte zit en de cliënt normaal praat, 

de komende 3 dagen controle van lichaamstemperatuur.  

 Verslikken in voedsel  

1. Stimuleer de cliënt krachtig te hoesten, zodat het voedsel los kan 

schieten. 

2. Stoten tussen de schouders  

 Ga naast en een beetje achter de cliënt staan.  

 Leg één hand op de borst en laat de cliënt naar voren buigen  

 Geef met de hiel van je vrije hand maximaal vijf krachtige 

slagen op de rug, tussen de schouderbladen.  

 Stop zodra het voorwerp verwijderd is  

 Als dat niet lukt ga over tot buikstoten – Heimlich greep  

 

Begripsbepaling 
Wanneer iemand zich verslikt, komt eten of drinken in de luchtpijp 
terecht in plaats van in de slokdarm. In de meeste gevallen krijgt 
iemand die zich verslikt een hoestbui. Hoesten zorgt ervoor dat 
datgene wat er in de luchtpijp is gekomen, daar als het ware uit 
wordt geblazen. 
 

 

 

 

 Bewusteloos  

 Cyanose, Paarsblauwe verkleuring van het gezicht  

 Ademnood, ernstige benauwdheid, Ademt moeilijk  

 
 

 Hoesten en kokhalzen 
 

 Cliënt praat  

 Hoesten of kortademig  

 Angst en paniek 

 

 

 
 
 

 

 

 



  WOND 
 
 

 

 

 
 

 

vragen  

1. Is cliënt bij bewustzijn? Zo niet, zie protocol dreigende shock. 
2. Waar zit de wond en hoe groot is die? 
3. Wat is de oorzaak van de verwonding? 
4. Is de bloeding te stelpen? Is er sprake van helderrood, spuitend 

bloed? 
5. Om wat voor soort wond gaat het? Hoeveel huidlagen zijn 

aangetast; wijken de wondranden? Is er sprake van ander letsel? 
6. Wat is de bloeddruk, pols? 
7. Kan de wond verontreinigd zijn? (bijtwonden, straatvuil,  etc.) 
8. Is er iets achtergebleven in de wond? 
9. Kan de wond schoongemaakt worden? 
10. Heeft cliënt een verminderde weerstand? 
11. Heeft cliënt pijn? Waar? 
12. Welke medicijnen gebruikt cliënt (bloedverdunners)? 
13. Is bekend wanneer cliënt de laatste tetanusvaccinatie heeft gehad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

@advies 
Schaafwonden en kleine, niet wijkende wonden: 

Reinig de wond met water uit de kraan of douche met een niet te harde 

waterstraal. Dek de wond af met een pleister of een (vet)gaasje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Begripsbepaling 
Gewelddadige (vaak plotseling) verbreking van de natuurlijke 
samen- hang van één of meerdere weefsels. Aard van het 
geweld kan zijn mechanisch, thermisch, chemisch, elektrisch of 
straling. Hier gaat het over wonden veroorzaakt door mechanisch 
geweld. 
 
 

Indien er toch een gevaar bestaat voor het wijken van de 
wondranden kan men het lijmen ondersteunen met steristrips. 
Plaats na het lijmen steristrips op de snede en laat deze 
zitten tot ze eraf vallen. Totdat de wond genezen is deze vrij 
houden van water en zeep (2–4 dagen). 

 

 

 

 niet te stelpen of spuitende bloeding 

 vermoeden van ander letsel (botbreuk, inwendig letsel) 

 dreigende shock 
 

 voor hechten wond 

 wond die blijft bloeden 

 verminderde weerstand (overleg profylaxe) 

 niet te verwijderen voorwerpen in wond 

 bijt-krab-snijwonden  
 

 controle wondgenezing 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Criteria voor lijmen 

 oppervlakkige snijwond 

 bloedt niet hevig 

 op een plaats waar cosmetisch 
gezien een litteken niet op valt 

 wond staat niet onder te hoge 
spanning 

 indien gedrag van cliënt hechtingen 
niet toelaat 

 uitzonderingen op indicatie van arts 
lijmen 
Voorbereiding lijmen door VPK⁴ 
 

Verontreinigde wond niet lijmen of hechten; eerst goed schoonmaken!  
Tijdscriteria: ongecompliceerde kleine snijwonden kunnen na goed wondtoilet na 6 uur nog gehecht 
worden, maar hoe eerder hoe beter. 

Pijnstilling afspreken in overleg met arts. Tetanusvaccinatie zo snel 
mogelijk. (overleg met arts over noodzaak) 

Criteria hechten 

 wond is niet ouder dan 6 uur 

 wond groter dan 2 cm  

 wond die over gewrichten loopt 

 wond is diep, door meerdere 
huidlagen heen en > 13 mm lang 

 wond bloedt te hevig om te lijmen 

 Voorbereiding hechten 

 arts in huis laten komen 

 hechtmateriaal en toebehoren 
klaarzetten 

 wond reinigen met water of NaCl 
0,9% 

 wonddrukverband aanleggen bij 
hevig bloeden 

 



  GIFWIJZER OP NUMMER 

 
 
1. NIET LATEN BRAKEN: 

Bij braken moet de ingeslikte stof immers nogmaals 
door de slokdarm, wat schadelijk is bij agressieve of 
bijtende stoffen. Bovendien bestaat het risico dat de 
stof in de longen terechtkomt. Bij twijfel over welke stof 
er ingeslikt is nooit laten braken! 
 
 

 

3. WEL LATEN BRAKEN: 

De huig prikkelen met de vinger of stompe kant van de 
lepel. Het kind eventueel over de knie leggen, let 
op dat het braaksel niet in de longen komt. Bij 
bewusteloosheid of krampen nooit laten braken. 
 
 
 

5. KOFFIEROOM OF KLONTJE BOTER GEVEN: 

Hierdoor wordt schuimvorming voorkomen. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
2. WATER LATEN DRINKEN: 

Een glaasje en geen melk. Bij bewusteloosheid NOOIT 
laten drinken. 
 
 
 
 
 
 

4. NORIT TOEDIENEN: 

Met bijvoorbeeld een glas water of limonade, geen 
koolzuurhoudende drank. 
 
 
 
 
6. VLOEIBARE PARAFFINE LATEN DRINKEN: 

1 à 2 eetlepels. 

 
 

7. AZIJN OP DE STEEKPLAATS. 

Bij een wespensteek ammonia (10%). Bij een 
bijensteek snel, binnen 2 minuten, de angel verwijderen 
zonder op het gifzakje te drukken, bijvoorbeeld door 
met de nagel te krabben. 



 A 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg 
nummers 

Aanmaakblokjes  2-3-4  

Aardappelkiemremmers  2-3-4 

Aaronskelk  2-3-4 

Abdijsiroop  2-3-4 

Accuzuur  1-2 

Aceton  2-3-4 

Aftershave(lotion)  2-3 

Afvoerontstoppers  1-2 

Afwasmiddel (hand)  1-5 

Afwasmiddel (machine)  1-2 

Aglukon plantenmest  2-3-4 

Aglukon plantenpijl  2-3-4 

Alcohol  2-3 

Allesreinigers  1-2 

Ammoniak  1-2 

Anti conceptiepil  2-3 

Anti spruitmiddelen  2-3-4 

Anti stipmiddelen (vissen)  2-3-4 

Antivries  2-3-4 

Aspirine  2-3-4 

Aspro  2-3-4 

Azalea  2-3-4 

Azijn  1-2 

  B 

Giftige stof  wat te doen   uitleg 
nummers 

Benzine  1-6  

Berberis  2-3-4 

Bestrijdingsmiddelen  2-3-4 

Bitterzoet  2-3-4 

Bleekwater  1-2 

Boorwater  2-3-4 

Brandspiritus  2-3 

Brandstofblokjes  2-3-4 

Brasso koperpoets  1-6 

Bromural  2-3-4 
(hierna wel melk 

geven) 

Buckley hoestsiroop  2-3-4 

Bijensteek 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C 

 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Carbolineum  1-2  

Castrix  1-2 

Caustic soda  1-2 

Chefarine vier  2-3-4 

Chemisch toilet  1-2 

Chloorwater  1-2 

Christoffelkruid  2-3-4 

Christusdoorn  2-3-4 

Chroomreinigers  1-6 H 

Citrone (citronella) 
olie  

1-6 

Citrosan  2-3-4 

Cocaïne  2-3-4 

Cotoneaster  2-3-4 

Crimidine  2-3-4 

Cyclamen  2-3-4 
 

 
 
 
 
 

 D 

 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Dettol  1-2  

Dieffenbachia 
soorten  

1-2 

Dieselolie 1-6  

Douchebadgel 1-5 

Doornappel 2-3-4   

Dulcolax  2-3-4 

Dwergmispel  2-3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 E 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Eau de cologne  
Eau de toilette 

2-3 
 

 

Edelolie  1-6 

Esbith blokjes 2-3-4 

Eucalyptusolie 1-6 

Euphorbia soorten 2-3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

Giftige stof  wat te doen   uitleg 
nummers 

Famelsiroop 2-3-4  

Finimal 
preparaten  

2-3-4 

Fluortabletten   2-3 
(hierna wel melk 

geven) 

Formaldehyde  1-2 

Foto 
ontwikkelaars  

1-2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G 

 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg 
nummers 

Gatenplant  2-3-4  

Gelderseroos 2-3-4 

Gevlekte sheerling 2-3-4 

Glifanan 2-3-4 

Glorix  1-2 

Gootsteenontstoppers  1-2 

Gouden regen  2-3-4 

Gramoxone  2-3-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H 

 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg 
nummers 

Haarbleekmiddelen  1-2  

Haarlotions  2-3 

Haarontkrullers 1-2 

Halamid 1-2 

Hart- en 
bloedvatenmiddelen 

2-3-4 

Hash 2-3-4 

Heggerank 2-3-4 

Herfsttijloos 2-3-4 

Heroïne 2-3-4 

Hoestmiddelen 2-3-4 

Hondenband (vlooien) 2-3 

Hoofdpijnpoeders 2-3-4 

Hortensia 2-3-4 

Huidlotions 3 

Huisbrandolie 1-6 

Hulst  2-3-4 
 
 
 
 



 I 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Inkten  2-3-4  

Insectenbeten 7 

Insekticiden 2-3-4 

Inweekmiddelen  2-3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Japanse kwee  2-3-4  

Jodium 1-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K 

 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Kalmeringsmiddelen 
(Librium, Seresta, 
Valium) 

2-3-4  

Kamerplantenmest 
(vast)  

2-3-4 

Kamerplantenmest 
(vloeibaar  

1-2 

Kamperfoelie  2-3-4 

Kardinaalsmuts  2-3-4 

Karmozijnbes  2-3-4 

Kattenband (vlooien)  2-3 

Kerstroos  2-3-4 

Kerstster  2-3-4 

Ketelsteenoplossers 1-2 

Kiemremmers 2-3-4 

Koelbox vloeistof  2-3 

Koperpoets  1-6 

Kunstgebitreinigers  1-2 

Kwastontharders  2-3-4 

kwastreinigers  1-6 

Kwik (thermometer)  2-3 

 L 

 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Lakken  1-6  

Lampolie  1-6 

Laxeermiddelen 2-3 

Lelietje van dalen  2-3-4 

Librium  2-3-4 

Liguster 2-3-4 

Luchtverfrissers  2-3-4 

Luciferkoppen  2-3-4 

Lysoform  1-2 

Lysol  1-2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 M 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Mahoniabessen  2-3-4  

Maretak  2-3-4 

Mercurochroom 2-3-4 

Metablokjes  2-3-4 

Meubelolie 2-3-4 

Melkbussenreinigers  1-2 

Mierenlokdoos  2-3 

Mierenzuur  1-2 

Modelbouwlijm  1-6 

Mogadon 2-3-4 

Mollengif  2-3-4 

Monnikskap  2-3-4 

Mosdoder  2-3-4 

Motorolie  1-6 

Mottenballen  2-3-4 

Muggenolie  1-6 

Muggenstift  2-3 

Muizentarwe  2-3-4 
 

 
 
 
 

 N 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Nachtschade (zwart)  2-3-4  

Nagellak 2-3-4 

Nagellak removers  2-3-4 

Nasivin 2-3-4 

Natronloog  1-2 

Natterman 
hoestmiddelen  

2-3-4 

Neusdruppels  2-3-4 

Nootmuskaat  2-3-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Oleander  2-3-4  

Ontkalkers  1-2 

Ontkrullers  1-2 

Ontroesters (textiel)  1-2 

OntvlekkingsmiddelX10 1-6 

Ontwikkelaars (foto)  1-2 

Oranje boompje  2-3-4 

Otrivin  2-3-4 

Ovenreinigers  1-2 

Oxaalzuur 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Paracetamol 
preparaten  

2-3  

Parathion  2-3-4 

Paraquat 
(grammoxome)  

2-3 

Parfums  2-3 

Parketvloerreinigers  1-6 

Pekelharing (lotion)  2-3 

Peperboompje  2-3-4 

Permanentvloeistoffen  1-2 

Petroleum  1-6 

Peut  1-6 

Philodendron  2-3-4 

de Pil  2-3 

Plantenmest (vast)  2-3-4 

Plantenmest 
(vloeibaar)  

1-2 

Plaspillen  2-3 

Pokon (vast)  2-3-4 

Pokon (vloeibaar)  1-2 

Pijnstillers  2-3-4 
 

 



 R 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Rattenverdelgers  2-3-4  

Rododendron  2-3-4 

Ruitenreinigers  1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 S 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Salomonszegel  2-3-4  

Sapoform  1-2 

Scheerling  2-3-4 

Schoonmaakazijn 1-2 

Schuimbaden  1-5 

Schuurmiddelen 
(vloeibaar)  

1-2 

Schuurpoeders  1-2 

Seresta  2-3-4 

Shag 2-3-4 

Shampoo  1-5 

Sierpeper  2-3-4 

Sigaren (o.a.peuk)  2-3-4 

Sigaretten  2-3-4 

Sinaspril  2-3-4 

Slaapmiddelen  2-3-4 

Slakkenverdelgers 2-3-4 

Sneeuwbes  2-3-4 

Soda  1-2 

Soldeervloeistoffen  1-2 

Spiritus (brand)  2-3 

Staalpillen  2-3-4 
 



 T 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Tabak  2-3-4  

Tapijtreinigers 1-5 

Taxus  2-3-4 

Teakolie  1-6 

Tectyleermiddelen 1-6 

Terpentine 1-6 

Terpetijn  1-6 

Tetrachloorkoolstof  2-3-4 

Textielwasmiddelen  1-2 

Thermometer (kwik)  2-3 

Thinner  1-6 

Tipp-ex (vloeibaar)  3-4 

Tri  2-3-4 

Toiletblokken  2-3 

Toiletreinigers  1-2 

Toiletverfrissers  2-3-4 
 
 
 
 
 
 
 

 V 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg 
nummers 

Vaatwasmiddel (hand)  1-5  

Vaatwasmiddel 
(machine)  

1-2 

Venijnboom  2-3-4 

Verf  1-6 

Verfverdunners  1-6 

Verharders (verf,plastic)  1-2 

Vim  1-6 

Vingerhoedskruid 2-3-4 

Vitamine A,AD,D  2-3 

VlekkenverwijderaarX10  1-6 

Vlooienband  2-3 

Voorwasmiddelen  1-2 

Vuilboom  2-3-4 

Vuurdoorn        2-3-4
  

 
 
 
 
 
 
 



 W 

Giftige stof  wat te 
doen  

 uitleg nummers 

Wasbenzine  1-6  

Wasmiddelen (textiel)  1-2 

Wasverzachters  1-2 

Waterscheerling  2-3-4 

WC reinigers   

WC eend  1-2 

WC blokken  2-3 

Wespensteek  7 

White Spirit  1-6 

Wolfkers  2-3-4 

Wonderolie  2-3-4 

Wonderoliebonen  2-3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 

Giftige stof  wat te 
doen   uitleg nummers 

Xyleen  1-6  

X10 1-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Y 

 

Giftige stof  wat te doen  klik hier voor 
uitleg nummers 

IJsazijn  1-2  

IJzerpreperaten  2-3-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Z 

 

Giftige stof  wat te doen  klik hier voor 
uitleg nummers 

Zevenboom  2-3-4  

Zilverpoets  1-2 

Zoutzuur  1-2 

Zuren  1-2 

Zuurbaden (foto)  1-2 

Zuurbes  2-3-4 

Zwarte 
Nachtschade  

2-3-4 

Zwavelzuur  1-2 

Zymafluor  2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SCABIES -SCHURFT 

 
Omschrijving 
Schurft (medische term is “scabiës”) is een infectie van de huid 
veroorzaakt door een schurftmijt (Latijnse naam: Sarcoptes 
scabiei). 
 

Hoe ontstaat het 
De vrouwtjes van de schurftmijt graven gangetjes in de 
opperhuid en leggen er hun eitjes in. Deze komen na 3 tot 4 
dagen uit; binnen 18 dagen zijn de beestjes volwassen. De 
uitwerpselen, de afscheiding, de eitjes en bepaalde stofjes op het 
oppervlak van de mijt zorgen bij de menselijke huid voor een 
allergische reactie. Deze reactie veroorzaakt jeuk en andere 
verschijnselen zoals blaasjes, gangetjes, bultjes, roodheid en 
schilfering. Bij een eerste besmetting duurt de incubatietijd tot 
deze reactie zo’n 2 tot 6 weken. Bij een hernieuwde besmetting 
komen de klachten veel sneller op; al na 1 tot 4 dagen na de 
besmetting. In dat geval komt meestal eerst de jeuk en pas later 
de andere huidverschijnselen. 
 
WIJZE VAN BESMETTING 
Voor een besmetting moet er sprake zijn geweest van een 
huidhuidcontact dat langer dan 15 minuten duurt. Daarom vindt 
de meeste besmettingen plaats via seksueel contact. Met 
handen schudden of kort aanraken loopt men geen risico om 
besmet te worden.  Ook wanneer men slaapt in het bed van of 
kleren draagt van iemand die schurft heeft kan de schurftmijt 
overgebracht worden. De aandoening is besmettelijk en bestaat 
als regel ook bij bed-of huisgenoten, die dan tegelijkertijd moeten 
worden behandeld. 

 
 
 

Wat zijn de verschijnselen 
GEWONE SCHURFT 
Schurft geeft als voornaamste klacht jeuk, die heel vervelend kan 
zijn vooral tegen de avond en ‘s nachts. In bed wordt het erger. 
De huidafwijkingen zijn vooral op de pols, tussen de vingers, in 
knieholten en onder de borsten te zien. Op de geslachtsorganen 
(bij mannen op de balzak, bij vrouwen op de schaamlippen) 
kunnen rood paarse bulten ontstaan. Bij kinderen kunnen de 
jeukende plekken ook op het gezicht vóórkomen. Veel krabben 
beschadigt de huid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



  BLOEDVERDUNNERS    
 

 A.C. COD. 
 ACENTERINE 
 ACETOSAL 
 ACETOSAL CODEINE 
 ACETOSAL ZETPIL 
 ACETYL 
 ACETYLSALICYLZUUR 
 AFLUVIT 
 ALKA-SELTZER 
 ANTIGRIEPINE 
 ANTIRUGGINE 
 APAC 
 ASCAL 
 ASPEGIC 
 ASPIRINE 
 ASPIRINE C 
 ASPIRINE JR 
 ASPRO 
 ASPROBRUIS 
 AVAFORTAN 
 BRUFEN 
 CALPARINE 
 CARBASALAATCALCIUM POEDER 
 CHEFARINE 4 
 CITOSAN 
 CODEINE CARBASALAAT 
 COLDRAX 
 
 
 
 

 DARO KIESPIJN 
 DAROSALDISPRIL 
 DICLOFENAC 
 DOLVIRAN 
 DURASIL 
 ENTEROSALICYL 
 ENTEROSARINE 
 HEPARINE 
 IBUMETIN 
 IBUPROFEN DRAGEE 
 IBUPROFEN ZETPIL 
 INDOCID 
 MARCOUMAR (FENPROCOUMAROL) 
 MENKGRIEP 
 MENK 
 NAPROSYNE 
 NATRIUM SALICYLAAT 
 NEROFEN 
 PONDERAL 
 RHONAL 
 SINASPRIL 
 SINTROM 
 SINTROMMITIS (ACENOCOUMAROL) 
 SPASMO-CIBALGINE 
 TOGAL 
 VOLTAREN 
 WARFARINE 
 
 
Terug naar rectaal bloedverlies 



  NSAID`S 

Ontstekingsremmende pijnstillers worden ook wel NSAID's 
genoemd. NSAID's (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drug. 
NSAID's verlichten pijn, stijfheid, koorts en ontstekingen 
 
 DICLOFENAC 
 IBUPROFEN 
 KETOPROFEN 
 NAPROXEN 
 ACETYLSALICYLZUUR 
 CARBASALAATCALCIUM 
 LYSINE-ACETYLSALICYLAAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LIJMEN 

 
 

Voorbereiding lijmen door VPK⁴ 
 

 lijm (histoacryl, epiglu, klinibond) halen uit koelkast 

 wondkoffer halen 

 wond reinigen met water of NaCl 0,9% 

 eventueel gebied rondom wond vrij maken (haren) 

 wond droog deppen 

 lijmapplicator open knippen 

 wondranden tegen elkaar aan plaatsen en even 
vasthouden 

 lijm op de wondranden aanbrengen indien gesloten 
eventueel wond verbinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Achtergrondinformatie Ademwegobstructie 
De keel wordt aan de bovenkant begrensde door de neusholte. 
De scheiding tussen mond en neus wordt gevormd door de huig. 
Aan de voorkant wordt de keelholte begrensd door het 
strottenhoofd (larynx) Deze kan worden afgesloten door het 
strotklepje. Aan de achterkant wordt de keelholte begrensd door 
de slokdarm.  
 

De twee belangrijkste taken van het keelgebied zijn de spraak en 
het voorkomen van verslikking. De keel is het gebied waar 
spijskanaal en luchtweg elkaar kruisen.  
Keelpijn  
Meestal is er bij keelpijn sprake van een lichte irritatie van het 
slijmvlies van mond, neus en keelholte. Wanneer deze irritatie 
voortduurt en er bovendien een relatieve uitdroging optreedt, kan 
het slijmvlies sneller geïnfecteerd raken. Dit gebeurt dan door 
virussen of bacteriën.  
Keelontsteking (faryngitis)  
Ontsteking van het slijmvlies in de keelholte, keelwand, 
verhemelte en of amandelen. Ook kan het strottenhoofd 
ontstoken zijn. Bij laryngitis zijn de stembanden ontstoken. 
Keelontsteking geneest meestal binnen 1 tot 2 weken spontaan.  
Strottenhoofdklep ontsteking (epiglottis)  
Ontsteking van het klepje bij het strottenhoofd. Meestal 
veroorzaakt door een infectie met een griepvirus.  
Strottenhoofdkanker  
Gezwel in het strottenhoofd. (Mogelijke) verschijnselen zijn; 
heesheid door aantasting van de stembanden, slikproblemen, 
knobbel in hals (als gevolg van uitzaaiingen naar een hals 
lymfeklier) stemverlies.  Mogelijke oorzaken zijn roken en 
overmatig alcoholgebruik.  
 
 
Anafylactische reactie (allergie)  

Een anafylactische reactie treedt gewoonlijk pas op na herhaald 
contact met een stof waarvoor men overgevoelig is (=allergeen) 
Het is belangrijk dat de arts weet voor welke stoffen of 
medicijnen de cliënt overgevoelig is en of die in het verleden al 
eerder dergelijke klachten heeft gehad. Deze anafylactische 
reactie kan o.a. benauwdheid en zwelling veroorzaken door 
vochtophoping (=oedeem) o.a. gezwollen tong.  
 
Heimlich greep  

 Ga achter de cliënt staan  

 Buig de cliënt iets voorover  

 Maak een vuist en pak die 
met de andere hand vast 

 Leg de vuist tussen navel 
en borstbeen bij de cliënt  

 Geef een krachtige ruk 
schuin omhoog naar je toe  
 

5 maal Heimlich greep, 5 maal stoten tussen de schouders 
etc.  

  

Bedlegerige cliënten in zijligging plaatsen en eerst proberen met 
stoten tussen de schouders of de voedselbrok loskomt. Bij 
onvoldoende resultaat reanimatieplank onder de cliënt schuiven 
en de Heimlich greep in rugligging uitvoeren.  In uiterste nood 
trachten het effect van de Heimlich greep te bereiken terwijl de 
cliënt in zijligging op bed ligt  

 
Terug naar ademweg obstructie 
Terug naar index 
 

 
 



Achtergrondinformatie been rood of dik  
Bij een dik of rood been is het altijd noodzakelijk om te gaan 
kijken om een diagnose te kunnen stellen.  
 

Trombosebeen  
Een stolsel sluit een of meer van de diepe of ondiepe venen in 
het been af. Oorzaak kan zijn een periode van stil zitten of liggen 
zoals bij ziekenhuisopname, gips of een aangeboren aanleg voor 
trombose. Klachten uiten zich vaak in pijn, zwelling, verkleuring 
van het been en warmte. De pijn kan stekend of krampend zijn, 
soms fors, soms gering.  

Oedeem ontstaat door een afsluiting 
van een of meer bloedvaten. Het 
been kan warm en rood worden 
door een ontsteking. Een van de 
complicaties is het losschieten van 
de bloedprop. Deze loopt vast in 
een longarterie (longembolie). Om 
de diagnose trombosebeen met 
zekerheid te stellen is verder 
onderzoek nodig. Dit kan zijn D-
dimeer test of duplex onderzoek. De 
behandeling begint met heparine, 
intraveneus of laagmolleculair 
gewichtheparine (LMWH) 
subcutaan. Ook de start met 
compressietherapie wordt 
geadviseerd. Als iemand orale 
anticoagulantia (acenocoumarol) 
                                                   

gebruikt, is trombose niet 
                                                   waarschijnlijk.  
 

 
 

Kortademigheid  
Kan duiden op een longembolie, een stolsel in de longvaten. 
Vaak ook met pijn vast aan de ademhaling. Risicofactoren zijn 
operatie, langdurige bedrust, eerdere trombose. Kortademigheid 
als beide benen dik zijn, kan duiden op hartfalen.  
 

Tromboflebitis  
Een afsluiting van een oppervlakkige vene leidt tot een 
oppervlakkige aderontsteking. In feite een oppervlakkige 
trombose. Het gaat gepaard met lokale roodheid, pijn en 
gezwollen huid. De ader onder de huid voelt niet zacht aan maar 
als een harde streng. Meestal is het been niet dik. Oppervlakkige 
Tromboflebitis is gemakkelijk aan te pakken door warmte 
kompressen te leggen op de plek waar de tromboflebitis zich 
bevindt. Daarnaast zijn eenvoudige maatregelen zoals rust en 
omhoog houden van het been, pijnstillers en ontstekingsremmers 
voldoende. Soms wordt het been gezwachteld.  
 

Erysipelas (wondroos, belroos)  
Infectie van huid en onderhuid. Veroorzaker is een bacterie, 
meestal een streptokok, die in de huid is gedrongen. Erysipelas 
treedt het meest op aan de benen. Er ontstaat een opgezette, 
iets verheven, meestal scherp begrensde roodheid. De plek voelt 
warm en pijnlijk aan. Gaat soms gepaard met koorts, koude 
rillingen, malaise, een enkele keer met hoofdpijn en braken. De 
diagnose wordt gesteld op een klinisch beeld. De behandeling is 
orale antibiotica, aangedane been hoog leggen en rust. Natte 
kompressen werken verkoelend. Het is belangrijk om de plek 
waar de bacterie is binnengedrongen op te sporen.  
 
Lees verder op volgende pagina  
 
 
Dat kan een wondje zijn, kloofjes in het eelt of huiddefecten door 
voetschimmel of vochtige voeten. Ook deze plek moet worden 



behandeld. Om te observeren of de roodheid zich uitbreidt, kan 
de ontstekingsafgrenzing op het been worden afgetekend.  
 
Zweepslag  
Acuut ontstaan scheurtje in een kuitspier. Geeft meestal plots 
heftige pijn in de kuit. In eerste instantie zijn er, behalve lokale 
drukpijn, geen symptomen. Later ontstaat een zwelling van het 
been, soms is een bloeduitstorting zichtbaar. Een zweepslag en 
een trombosebeen zijn soms moeilijk van elkaar te 
onderscheiden. De behandeling bestaat uit been hoog en koelen. 
Eventueel aanleggen van drukverband en tijdens lopen met kruk 
een hakverhoging. Fysiotherapie kan hierbij helpen.  
 

Oedeem  
Als beide benen dik zijn, is meestal sprake van stuwing. Dit is 
doorgaans onschuldig. Trombose in beide benen is zeldzaam. 

Dikke benen zonder 
roodheid, pijn of 
benauwdheid, doen 
zich voor door 
orthostase of lang 
stilzitten.  
 
Behandeladvies; de 
benen omhoog, starten 
met ACT en lopen is 
(meestal) afdoende. 

Oedeem kan worden veroorzaakt door hartfalen. Bij hartfalen 
klaagt de cliënt meestal ook over benauwdheid tijdens platliggen, 
benauwdheid of moeheid bij inspanning.  
Decompensatio cordis  
Bij decompensatio cordis kun je ook pitting oedeem zien in de 
benen, oedeem eventueel met roodheid door stasis dermatitis. 

Eventueel dyspnoe.  Cardiale risicofactoren onderzoek RR, pols, 
klepfunctie vaatanamnese en beluisteren van hart en longen.  
 

 
Terug naar been rood en dik 
Terug naar index 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Achtergrond informatie bewustzijnsverlies - 
wegraking 
 

Collaps (syncope)  
Dit is een tijdelijk, gedeeltelijk (=flauwte) of totaal 
bewustzijnsverlies als gevolg van een verminderde toevoer van 
bloed, resp. zuurstof en voedingsstoffen naar de hersenen  
 

Orthostatische collaps  
Ontstaat bij plotseling of snel opstaan; dit komt vaak voor bij 
ouderen doordat de bloeddruk stabiliserende reflexen 
verminderd werken; met name ook als bijwerking van medicatie, 
vooral bloeddrukverlagende medicatie  
 

Shock  
wordt gedefinieerd als een verandering van circulatie die leidt tot 
hypoxie op weefselniveau of levensbedreigende toestand waarin 
te weinig bloed met zuurstof naar de organen wordt vervoerd, 
doordat te weinig bloed in de slagaderen aanwezig is, de functie 
van het hart tekortschiet of door verwijding van belangrijke 
bloedvaten in het lichaam. Soorten shock: 

 hypovolemische shock (bijv. verbloeding)  

 cardiogene shock (bijv. na myocardinfarct)  

 obstructieve shock (bijv. grote longembolie) 

 distributieve shock (bijv. septische shock)  
 

Het lichaam tracht het gebrek aan zuurstof te compenseren door 
enkele correctiemechanismen. Het hart pompt het bloed sneller 
rond (hartfrequentie), de ademhaling versnelt en de minder 
belangrijke organen zoals de huid krijgen minder bloed (bleek 
zien). Het lichaam reageert op het probleem en het slachtoffer 
wordt rusteloos en angstig. Bij een shock nooit iets te eten en 
drinken geven i.v.m. aspiratierisico.  
Anafylactische shock ontstaat door massale bloedvatverwijding 
tgv overgevoeligheid/allergie voor bepaalde stoffen (medicijnen, 
insectenbeten, voedingsstoffen)  

 

Epilepsie  
Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij 
regelmatig aanvallen optreden van veranderingen in de 
elektrische activiteit in de hersenen. Door het afgeven van 
elektrische impulsen communiceren hersencellen met elkaar. Bij 
een epilepsieaanval worden sommige hersencellen overactief en 
gaan in het wilde weg elektrische signalen afgeven. Deze 
ontstaan meestal doordat er een beschadiging is geweest, bijv. 
CVA (infarct of bloeding) of trauma, soms door intoxicatie met 
bepaalde stoffen, met name medicijnen (neuroleptica, 
antidepressiva). Aanvallen verschillen van persoon tot persoon. 
Epilepsie kan zich op vele manieren uiten, meest bekend zijn de 
gegeneraliseerde tonisch/clonische insulten met trekkingen van 
alle ledematen.  
Partiële epilepsie uit zich door trekkingen van enkele 
spiergroepen. Soms zie je alleen absences, waarbij de cliënt 
even (enkele seconden tot soms enkele minuten “afwezig” is 
zonder flauwvallen of trekkingen; kenmerkend is dat de cliënt 
zich van deze periode niets kan herinneren (“black out”).  
Om verdere schade aan hersenen (en lichaam)te voorkomen 
wordt een cliënt ingesteld op anti-epileptica. Vaak wordt bij 
hevige aanvallen diazepam/valium voorgeschreven (veelal in de 
vorm van stesolid = valium rectiole).  
 

Hypoglycaemie  
Bewustzijnsverlies kan optreden door een te laag glucosegehalte 
(glucose < 3,5 mmol)  
 

 
Lees verder op volgende pagina  
Hyperglycaemie  
Hyperglycaemisch coma door te lang een te hoog 
glucosegehalte  
(>20mmol) door b.v. een onbehandelde infectie.  
 



CVA  
CVA: acute verstoring van de cerebrale circulatie, gepaard met 
neurologische uitvalsverschijnselen. Cerebrovasculaire 
accidenten worden grofweg ingedeeld in bloedige CVA's 
(hersenbloedingen) en niet-bloedige CVA's (herseninfarcten).  
Ischemische beroertes of CVA's ontstaan als een bloedvat 
verstopt raakt. De oorzaak van de blokkade is meestal een 
klonter of stolsel. De klonter kan in de bloedvaten van de 
hersenen ontstaan of in bloedvaten die bloed van het hart naar 
de hersenen brengen. Dit type beroerte wordt een 
hersentrombose genoemd. Deze klonters ontstaan typisch op 
plaatsen waar aderverkalking of atherosclerose de bloedvaten 
beschadigd heeft.  
 
Hersenbloedingen ontstaan wanneer een bloedvat in of rond de 
hersenen openbarst. Als dit gebeurt krijgen de hersencellen ook 
geen voedingsstoffen en zuurstof meer en sterven geleidelijk af. 
Het bloed dat uit het bloedvat vloeit duwt het normale 
hersenweefsel weg.  
 

2 soorten bloeding:  
1.Subduraal haematoom: een bloeding (hematoomvorming) 
tussen het spinnenwebvlies en het harde hersenvlies. Oorzaken: 
De bloeding bij een subduraal hematoom kan acuut ontstaan 
door ernstig hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeluk. Hierbij 
ontstaat er ernstige kneuzing van de hersenen en scheurt de 
ader. De bloeding kan echter ook langzaam ontstaan. Dit gebeurt 
meestal bij oudere mensen waarbij door de leeftijd de hersenen 
vaak al wat gekrompen zijn.  
De ruimte tussen het harde hersenvlies en hersenoppervlak is 
hierdoor groter waardoor de bloedvaten tamelijk gestrekt lopen 
om deze ruimte te overbruggen. Een kleine schok, zoals het 
stoten van het hoofd, kan dan al een bloeding veroorzaken. 

Verder hebben mensen met stollingsstoornissen of 
vaatafwijkingen een groter risico op een subduraal hematoom.  
 
Verschijnselen: hoofdpijn, misselijkheid (soms met braken), 
verlamming aan een arm of been, spraakproblemen, epileptische 
aanvallen met schokken van armen en benen, achteruitgang van 
geestelijke vermogens (verwardheid, vergeetachtigheid, 
gedragsveranderingen), incontinentie, slaperigheid en/of suf 
worden, bewusteloosheid. De verschijnselen van deze langzaam 
verlopende bloeding zijn soms pas na dagen of weken 
waarneembaar. 
  
2.Subarachnoïdale bloeding:  
Een bloeding rond of in de hersenen onder het spinnenwebvlies 
(arachnidea). Subarachnoidale bloedingen worden vaak 
veroorzaakt door het openbreken van een aneurysma, een 
abnormale uitstulping van een bloedvat. Deze abnormale 
uitstulping ontstaat op een zwakke plek in een hersenbloedvat. 
Uiteindelijk kan dit aneurysma openbarsten en een 
hersenbloeding veroorzaken.  
De verschijnselen zijn een zeer plotseling optredende heftige en 
aanhoudende hoofdpijn en nekpijn. Veel cliënten beschrijven een 
‘knapje’ of slag in de nek. Als de bloeding zeer ernstig is, kan er 
beschadiging van hersenfuncties optreden met 
bewustzijnsverlies of coma.  

 
Lees verder op volgende pagina  

 
 

 
TIA  
TIA: (TransientIschaemic Attack): 20 tot 40% van alle beroertes 
wordt voorafgegaan door kortdurende verschijnselen: TIA. Dit is 
een voorbijgaande aanval (binnen 24 uur zijn de verschijnselen 



verdwenen) door belemmering in de bloedtoevoer. Deze 
voorboden kunnen zich soms meerdere malen herhalen voordat 
een beroerte ontstaat. Een TIA valt niet onder CVA.  
 
Stuporeus  
De cliënt reageert niet meer op prikkels. Sterke vermindering of 
totale opheffing van de geestelijke functies gepaard gaande met 
onbeweeglijkheid van het lichaam, kan optreden na hevige 
emoties, kan een uiting zijn van een depressie, of van een 
andere functionele psychiatrische stoornis. Het kan ook het 
gevolg zijn van een hersenaandoening of een stil delier.  
 
Hartritmestoornissen  
Bij een ritmestoornis slaat het hart te snel (tachycardie), of te 
langzaam (bradycardie), of onregelmatig. Hierdoor kan 
bewustzijnsverlies optreden. 
 
Vaso-vagale collaps  
is de meest voorkomende vorm van flauwvallen. Het tijdelijk en 
omkeerbaar bewustzijnsverlies (syncope) wordt uitgelokt door 
een vasculaire stimulatie door de hersenzenuw. Het betreft dus 
voornamelijk een plotse vagale stimulatie die een onvoldoende 
doorbloeding uitlokt. Deze vasculaire stimulus kan op haar beurt 
veroorzaakt worden door een scala van factoren die alle leiden 
tot hetzelfde beeld van flauwvallen. De Vaso-vagale syncope kan 
dus veroorzaakt worden door vele aandoeningen of factoren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar bewustzijnsverlies - wegraking 
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Achtergrond informatie bloedneus 

 
Verouderingsveranderingen neus en neusslijmvlies  
Het neusslijmvlies wordt veel droger door atrofie mucus 
producerende klieren. De atrofisch wordende mucosa geeft het 
gevoel van neusverstopping. Het mucociliair transport wordt 
minder effectief, dit kan samen met een afname van de 
autonome controle leiden tot een postnasal drip en een 
loopneus. Fragielere en sclerotischere bloedvaten in neus: → 
makkelijker epistaxis. Olfactorische systeem gaat achter uit → 
reuk slechter. Kraakbeen van de neus worst slapper/zwakker → 
meer obstructie. Makkelijker aanzuigen neusvleugels. Een 
preexistente septumdeviatie kan opeens problemen gaan geven. 
 

Acute neusbloeding  
De meeste neusbloedingen zitten anterieur. De bloeding begint 
uit de neus maar later kan ook via de keel bloed komen. Een 
posterieure neusbloeding is meestal heviger en de lekkage 
begint vaak in de keel. Hiervoor is vaak insturen nodig i.v.m. met 
de hevigheid. Vaak is de mucosa al zeer teer door de 
veroudering en droogte en kan bij een relatief klein trauma 
(peuteren, hard snuiten) gaan bloeden. Hypertensie kan dit 
verergeren evenals bloedverdunners.  
 

Behandeling persisterende bloeding  
Bij een persisterende bloeding zal de arts de bloeding middels 
tamponneren of chemisch coaguleren stoppen.  Tamponade van 
de neus verlaagt echter de zuurstofconcentratie in het bloed bij 
ouderen. Ouderen kunnen minder goed omschakelen om een 
mondademhaling. Met name tijdens de slaap kan dyspnoe/apnoe 
en ademstilstand optreden. Let hierop!! Er zijn diverse tampons 
beschikbaar. Veel gebruikt is de meroceltampon. Voor het 
inbrengen hard en slank, maar opzwellend in de neus.  
Belangrijk: Breng de tampon goed in, dwz niet alleen helemaal 
voorin, de hele tampon dient in de neus te zitten. Eventueel kan 

wat vaseline de introductie vergemakkelijken. Na 2 dagen pas 
verwijderen. 1 of 2 cm gaastampon met vaseline: gelaagd 
plaatsen in de neus. Moeilijker in te brengen. In de niet-
ziekenhuis setting is de Rapid Rhino® tampon heel makkelijk te 
gebruiken. Dit is een tampon die makkelijk in te brengen is 
(vergelijkbaar met de merocel) en daarna opgeblazen wordt. De 
tampon vormt zich zo naar het neusoppervlak. Na 2 dagen 
langzaam leeg laten lopen en verwijderen als er geen recidief 
bloeding hierbij optreedt. Bij recidief bloeding weer opblazen.  
 

Chemische coagulatie: in een verpleeghuis kan een duidelijk 
focus op het anterieure septum gemakkelijk chemisch worden 
aangestipt met trichloorazijnzuuroplossing. Dit is echter niet 
mogelijk als het nog actief bloedt. Belangrijk: Niet morsen, dan 
ontstaan gemene laesies elders. Altijd maar 1 zijde tegelijk. 
Hierna wachten tot de wond geheel genezen is hierna pas 
contralateraal behandelen (cave septumperforatie). Als de 
bloeding niet stopt of vaak recidiveert zal de arts verwijzing naar 
de KNO overwegen.  
 

Preventie  
Vaak wordt een droog neusslijmvlies met korstvorming gezien. 
Bij verwijdering van de korst treedt dan gemakkelijk een 
neusbloeding op. Behandeling bestaat dan uit:  goed 
bevochtigen (spoelen met fysiologisch zout) eventueel in 
combinatie met een neus zalf een meer vochtige binnen 
omgeving. Soms kan een septumcorrectie of correctie van het 
klepgebied nodig zijn. 
 

Terug naar bloedneus 
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Achtergrond informatie braken 

Braken is het uitdrijven van de maaginhoud, door een krachtig en 
gecoördineerd samentrekken van de spieren van de buikwand 
en het diafragma. Het eigenlijke braken wordt meestal vooraf 
gegaan door misselijkheid en kokhalzen. Braken is een frequent 
en atypisch symptoom en het komt bij veel verschillende 
aandoeningen voor, zowel bij ernstige als meer banale 
aandoeningen. De aanwezigheid van andere symptomen (o.a. 
koorts, diarree, pijn, afwezigheid van stoelgang of flatus, 
algemeen ziektegevoel, duizeligheid, neurologische symptomen) 
is belangrijk om de ernst van het braken in te schatten.  
Overgeven is vaak het gevolg van een infectie van maag of 
darmen. Vaak gaat het gepaard met diarree. Oorzaak is meestal 
een virus, soms een bacterie. De besmettingsbron kan iemand 
uit de omgeving zijn, besmet water of bedorven voedsel. Meestal 
vermindert het braken na een dag vanzelf. Houdt er rekening 
mee dat medicijnen bij braken minder goed kunnen werken (anti-
epileptica, antibiotica) of dat er helemaal geen opname is.  
 

Gastro-intestinale oorzaken  

 Obstructie van de pylorus ( ulcus, tumor)  

 Mechanische obstructie dunne darm of colon (b.v. tumoren, 
ingeklemde hernia)  

 Motiliteitsstoornissen (b.v. gastroparese, pseudo-obstructie)  

 Infecties (b.v. gastro-enteritis, hepatitis, voedselintoxicatie)  

 Intraperitoneale pathologie (b.v. pancreatitis, appendicitis)  
 

Neurologische oorzaken  

 Migraine   

 Verhoogde Intracraniële druk  

 Meningitis  

 Ontsteking evenwichtsorgaan  
 
 

Heftige pijnen  
 Myocardinfarct  

 Koliekpijn  
 
Metabole aandoeningen  
Ziekte van Addison (bijnierschorsinsufficiëntie)  

Metabole acidose (te lage ph van het bloed)  

Nierinsufficientie  

Intoxicaties  
 
Medicatie  
Chemotherapie voor maligne aandoeningen  
Digitalis  

Opiaten  

Antibiotica  
 
Psychische oorzaken  
Psychogeen braken  

Eetstoornissen  
 
 
Terug naar braken 
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Achtergrond informatie brandwonden 
 

De huid is opgebouwd uit een aantal lagen en bevat haren, 
klieren, zenuwen en bloedvaten. Bij een verbranding worden die 
lagen door chemische stoffen of thermische inwerking, zoals 
door vuur of heet water beschadigd. Brandwonden zijn méér dan 
‘een ongelukje’. Brandwonden zijn de meest ernstige 
verwondingen die er bestaan en kunnen blijvende schade 
veroorzaken. De diepte van de brandwond hangt af van de 
temperatuur, de inwerkingstijd van de hitte op de huid en de 
oorzaak van de verbranding (bijvoorbeeld hete vloeistof of vuur). 
Al boven een temperatuur van ongeveer 40° Celsius beschadigt 
de huid. 
 

Een brandwond is een gedeeltelijke of een volledige 
beschadiging van de huid die wordt veroorzaakt door inwerking 
van warmte, een chemische stof of elektriciteit, gedurende een 
bepaalde tijd, boven een bepaalde kritische temperatuur. 
 

De regel van 9 is een goede manier om te meten hoeveel 
procent van het oppervlak van het lichaam verbrand is. Hierbij 
staat ieder lichaamsdeel voor 9% of een meervoud daarvan 
behalve het geslachtsdeel. 
 

Lichaamsdeel Per deel Totaal deel 

Hoofd 9% 9% 

Romp 18% per zijde 36% 

Armen 9% per arm 18% 

Benen 18% per been 36% 

Geslachtsdelen 1% 1% 

 
 

 
Omdat het lastig kan zijn het oppervlak te berekenen als delen 
van lichaamsdelen verbrand zijn kun je ook meten met de hand 
van het slachtoffer. De oppervlakte van de hand met gesloten 
vingers staat daarbij voor 1%. Het is belangrijk om te weten 
hoeveel procent van het lichaam ongeveer verbrand is omdat dit 
gevraagd zal worden bij het bellen van 112. 

 
 
Terug naar brandwonden 
Terug naar index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ikehbo.nl/hulpdiensten/alarmcentrale/hoe-wat-melden.php


Achtergrond informatie buikpijn 

Pijn kan veel oorzaken hebben. Over het algemeen genomen is 
de oorzaak van de buikpijn niet ernstig. De plaats en de ernst 
van de pijn kunnen veel zeggen over de oorzaak, maar het blijft 
lastig om met zekerheid een diagnose te kunnen stellen.  Zeker 
bij mensen met een verstandelijke beperking is het erg lastig om 
er achter te komen of de cliënt echt buikpijn heeft of dat er 
andere klachten zijn. Daarom is het belangrijk ook andere 
klachten uit te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan oorklachten, 
hoofdpijn of veranderingen in omgeving.  
Bovendien ontbreekt de “klassieke” symptomatologie van veel 
ziektebeelden vaak bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Vaak heeft men bij buikpijn last van de maag of darmen, maar 
ook de buikspieren, de galblaas, de pancreas, de appendix, de 
blaas, de baarmoeder, eierstokken, eileiders, de urineleiders, het 
peritoneum, de lever, de milt en sommige grote bloedvaten 
kunnen aanleiding geven tot buikpijn. Het is daarom van belang 
dat de aard, de intensiteit en de lokalisatie van de pijn zo 
nauwkeurig mogelijk omschreven worden, en dat ook gericht 
gevraagd wordt naar begeleidende verschijnselen. De 
behandeling is uiteindelijk afhankelijk van de oorzaak, de aard en 
de ernst van de pijn.  
 

Ingewandenstoornissen  
Een krampachtige pijn door de hele buik heen heeft vaak te 
maken met de spijsvertering, denk aan iets verkeerds gegeten, 
te snel gegeten of voedselvergiftiging. Diverse 
ingewandsstoornissen die buikpijn veroorzaken worden 
veroorzaakt door buikgriep met diarree.  
 
Dunne darm  
Pijn rond de navel kan wijzen op problemen in de dunne darm.  
 
 

 
Hart  
Pijn net onder de ribbenboog heeft veelal te maken met de 
maag, maar kan ook afkomstig zijn van het hart.  
 

Galstenen  
Een koliekpijn rechtsboven in de buik, soms met uitstraling naar 
het schouderblad wordt vaak veroorzaakt door galstenen.  
 

Lever  
Pijn in het rechter bovenkwadrant kan duiden op hepatitis en 
andere aandoeningen van de lever, soms pancreas.  
 

Maagklachten  
Een brandende pijn boven in het midden van de buik kan komen 
door maagproblemen zoals een gastritis of een maagzweer 
(ulcus duodeni/ventriculi). 
 

Blindedarmontsteking  
Een zeurende pijn rechtsonder kan wijzen op een 
blindedarmontsteking, problemen met de dikke darm of bij 
vrouwen de ovaria.  
 

Blaasontsteking  
Pijn in de onderbuik, eventueel ook in de rug treedt op bij een 
blaasontsteking. Als pijn door een blaasontsteking aanhoudt kan 
de ontsteking zich uitbreiden tot andere infecties in de buikholte 
tenzij deze behandeld wordt.  
 

Prikkeling van het buikvlies  
Dit kan bijvoorbeeld door een ontsteking (aan 1 of meerdere 
buikorganen) of een maligniteit komen. Peritoneale prikkeling 
leidt vaak tot een plankharde buik (defense musculaire), hoewel 
dit bij ouderen vaak minder uitgesproken is.  
 
Langdurige obstipatie  



Leidt tot een verstoorde darmpassage, verstoorde spijsvertering, 
paradoxale diarree, en verstoorde bloedvoorziening. Dit beeld 
leidt uiteindelijk vaak tot een langdurig krampende c.q. zeurende 
pijn diffuus in de onderbuik (veroorzaakt door diverticulose). Bij 
ontsteking van divertikels (diverticulitis) ontstaat een beeld van 
matige koorts, algemene malaise, anorexie en diffuse pijn. Dit 
beeld kan zelfs uiteindelijk tot weefsel versterving (darm-
necrose) leiden.  
 

Ileus  
Volledig wegvallen van darmpassage, hetzij door verstopping 
(obstructie-ileus bijv bij tumor of volvulus) hetzij door verlamming 
(paralytische ileus).  
 

Gynaecologie  
Buikpijn onderin de buikstreek kan bij vrouwen ook veroorzaakt 
worden door problemen van gynaecologische aard.  
 

Norovirus  
Bij ouderen komt frequent het NOROVIRUS voor. Dit geeft de 
verschijnselen van een buikgriep en ontstaat binnen 16-48 uur 
na besmetting. De klachten verdwijnen meestal weer vanzelf na 
1-4 dagen. Bij mensen met een kwetsbaar evenwicht kunnen de 
klachten aanzienlijk langer duren en ernstiger zijn.  
CAVE: uitdroging / besmettelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar buikpijn 
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Achtergrond informatie delier  
Een delier is een plotseling optredende ernstige verwardheid. De 
mate van verwardheid is het ene moment erger dan het andere. 
Vaak is de verwardheid maar tijdelijk. Het komt vooral voor bij 
ouderen. Iemand met een delier heeft steun en begrip nodig van 
zijn of haar omgeving  
Er is waarschijnlijk sprake van een delier:  

 als de cliënt cognitieve stoornissen of hallucinaties heeft  

 als de stoornis in korte tijd ontstaat (uren, dagen)  

 als de cliënt wisselend adequaat is  
 
Wat zijn de verschijnselen?  
Iemand met een delier gedraagt zich anders dan u gewend bent. 
Hij is verward en praat vaak onsamenhangend. Een gesprek is 
daarom moeilijk te voeren. Iemand met een delier verliest de 
greep op de werkelijkheid. Hij heeft geen vat meer op zichzelf of 
de omgeving.  
Het delier kan zich op verschillende manieren uiten:  

 onrustig (hyperactief): hierbij is de persoon opgewonden. 
Hij is niet helder en reageert niet normaal op zijn omgeving. 
Hij heeft gedachten die niet kloppen (wanen). Hij ziet, hoort of 
ruikt dingen die er niet zijn (hallucinaties) en kan hierdoor in 
paniek raken. Hij wordt achterdochtig, schrikachtig, kwaad of 
agressief. Hij is vaak zeer lastig voor de omgeving  

 apathisch (hypoactief): hierbij is de persoon stil, trekt zich 
terug, en reageert niet of niet normaal op zijn omgeving. Door 
wanen en hallucinaties kan iemand zo angstig worden dat hij 
niets meer durft te zeggen of te doen  

 gemengd: hierbij komen beide uitingsvormen voor. Iemand is 
bijvoorbeeld overdag heel rustig en teruggetrokken, maar 
raakt in paniek zodra het donker wordt en is dan moeilijk te 
kalmeren.  

 

 
Hoe ontstaat het?  
Allerlei situaties kunnen die aanleiding zijn voor een delier:  

 Ziekten maken iemand extra kwetsbaar voor het krijgen van 
een delier: bijvoorbeeld een urineweginfectie, 
luchtweginfectie, ontregelde Diabetes Mellitus, 
schildklieraandoening, hartinfarct, urineretentie, obstipatie, 
ondervoeding en slaapgebrek  

 Een operatie, zelfs een kleine, kan zo ingrijpend zijn dat een 
ouder iemand daardoor een delier krijgt. Ook de narcose kan 
een rol spelen bij het ontstaan van een delier.  

 Een ongeval, bijvoorbeeld een heupfractuur, kan aanleiding 
zijn voor een delier. Het gaat dus niet alleen om ongevallen 
met een hersenschudding of hoofdletsel  

 Handicaps als slechtziendheid of slechthorendheid kunnen 
zo belastend zijn dat een delier ontstaat  

 Medicijnen die een delier kunnen veroorzaken, zijn 
bijvoorbeeld: plaspillen, middelen tegen de ziekte van 
Parkinson, antidepressiva, medicijnen tegen 
hartritmestoornissen, medicijnen tegen allergie, medicijnen 
tegen misselijkheid en medicijnen met bijnierschorshormoon 
(prednison)  

 Stoppen met alcohol of kalmeringsmiddelen: als iemand 
gewend is aan overmatig gebruik van alcohol of 
kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) en   daar abrupt mee 
stopt, kan een delier ontstaan.  

 

Medicijnen  
Als de oorzaak van het delier kan worden weggenomen, zijn 
medicijnen tegen een delier niet of slechts kort nodig. Soms kan 
iemand zo in de war of zo angstig zijn dat haloperidol wordt 
voorgeschreven. 
Dit middel werkt vaak goed tegen verwardheid. Soms worden 
benzodiazepinen voorgeschreven om de cliënt tijdelijk te 



kalmeren. LET WEL: altijd medicatie verstrekken volgens 
voorschrift van de arts.  
Informeer de familie  
Ze weten vaak niet hoe ze moeten reageren. Het is goed als 
familieleden en verzorgers zich realiseren dat iemand met een 
delier ziek is en zich niet anders kan gedragen dan hij doet, al 
lijkt het soms of de cliënt zijn best niet doet. Instrueer over de 
benaderingswijze. Geef de familie een folder mee over Delier.  
Info Zorgboog 
Info Catharina ziekenhuis 
 
Omgeving  
Het is belangrijk om te weten dat iemand met een delier zich in 
de eigen vertrouwde (woon)omgeving het veiligst voelt. Dit geeft 
minder aanleiding voor angst en paniek. Bied steeds 
herkenningspunten uit de werkelijkheid aan, zoals een klok, een 
kalender en foto’s. Zorg voor goede verlichting (overdag 
gordijnen open, ‘s nachts bedlampje of sluimerverlichting).  
 

Contact  
Zorg voor rust. Spreek in korte, eenvoudige zinnen en stel korte, 
eenvoudige vragen. Vertel regelmatig welke dag het is, hoe laat 
het is, wie je bent en waar de cliënt is.  Laat iemand met een 
delier zo min mogelijk alleen; zorg dat er steeds vertrouwde 
(liefst rustige) familieleden, vrienden of buren aanwezig zijn. 
Beperk het aantal aanwezigen wel tot een maximum. Zorg dat 
een eventuele bril of een gehoorapparaat echt gebruikt wordt en 
ook op de juiste manier.  
 

Als iemand bang is voor dingen die hij denkt te voelen of te zien 
(die je zelf niet voelt of ziet), toon dan begrip en zeg niet dat het 
onzin is. Ga geen discussie aan, maar leg voorzichtig uit hoe jij 
de werkelijkheid ziet. Wek geen achterdocht door te fluisteren of 
kamers op slot te doen. 

 

Wanen en Hallucinaties.  

Niet diep ingaan op de inhoud van de waan/hallucinatie Toon 
begrip voor de angst die de cliënt ervaart . Ontken noch bevestig 
de inhoud van de waan/hallucinatie. Wees kalm en 
geruststellend. Prikkeldosering, zorg ervoor dat er niet teveel 
personen rondom de cliënt zijn. Reduceer lawaai en 
onverwachte geluiden.  
 

 
DELIRIUM OBSERVATIE SCREENING (DOS) SCHAAL 
Kenmerkend voor het delirium zijn het snelle ontstaan en de 
wisseling van de symptomen. De Delirium Observatie Screening 
Schaal bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-
verbaal) die de symptomen van het delirium weergeven. Deze 
observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten 
met de cliënt. Om het delirium goed te herkennen is het van 
belang om per dienst de observatie van het gedrag vast te 
leggen. 
 
DELIER-O-METER  
Om de ernst van het delier in te schatten kan met gebruik maken 
van deze beoordelingsschaal. Hiermee kan het beloop of het 
effect van een interventie in kaart worden gebracht. De schaal 
levert niet de diagnose op. 
 
 

Terug naar delier 
Terug naar index 

 
 
 
 
 

https://www.zorgboog.nl/folders-en-pdfs/vertrouwde-zorg/folder-delier-0713
https://www.catharinaziekenhuis.nl/files/Patient/Patientenfolders/_ScreensPages/Algemeen/ALG-017-Informatie_over_delier.pdf
https://www.nursing.nl/PageFiles/6202/001_RBIAdam-image-NURS6223I01.pdf
https://www.nursing.nl/PageFiles/6744/001_RBIAdam-image-NURS6220I01.pdf


Achtergrond informatie diarree 

Diarree:  
Is een abnormaal (veranderd) ontlastingspatroon dat korter dan 
veertien dagen bestaat, waarbij dunne ontlasting wordt 
geproduceerd in een toegenomen frequentie, hoeveelheid en 
met een verhoogd watergehalte. Diarree is in het algemeen een 
symptoom van een ander probleem.  
 

Acute diarree:  
Komt zeer veel voor en gaat in de meeste gevallen vanzelf over 
binnen vier tot zeven dagen. Het wordt meestal veroorzaakt door 
een infectie (virus, bacterie of parasiet). Bekend binnen 
instellingen is de besmetting met het norovirus. Denk ook aan 
overleg met de GGD betreffende maatregelen. Ook kan de 
oorzaak liggen bij pas gestarte medicatie zoals AB, 
antihypertensiva, digoxine, SSRI, NSAID.  
De huisarts behandelt acute diarree vrijwel altijd zelf. Het beleid 
richt zich in eerste instantie op voorlichting en in tweede instantie 
op het voorkomen of behandelen van dehydratie. Dit is een 
ernstige complicatie, die zelden voorkomt. Uit onderzoek blijkt 
dat in de verstandelijke gehandicaptenzorg diarree vaker 
voorkomt, mogelijk door het leven in woongroepen, de matige 
hygiëne en het frequenter gebruik van medicatie. 
 

Chronische diarree:  
Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het prikkelbare 
darmsyndroom, voedselovergevoeligheid (coeliakie bij 
downsyndroom), een chronische darmontsteking (ziekte van 
Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis), een ongezond 
voedingspatroon, bijwerkingen van medicatie, sondevoeding, het 
overmatig gebruik van suikers of kunstmatige zoetstoffen (light-
producten). Er kan echter ook sprake zijn van overloopdiarree.  
 
 
Dehydratie/uitdroging:  

De angst voor uitdrogen is bijna altijd ongegrond. De kans hierop 
is bij volwassenen klein, maar ernstig zieken of kwetsbare 
ouderen zijn wel gevoelig voor uitdroging. Ze hebben een 
verminderd dorstgevoel, een verminderde nierfunctie en/of 
gebruiken diuretica. Zeker wanneer ze langer dan een dag 
frequent waterdunne diarree hebben of diarree met koorts en/of 
braken, moet men alert zijn op uitdroging.  
Tekenen die op vochttekort wijzen, zijn: droge slijmvliezen van 
de mond, huilen zonder tranen, geen of donkere urine / langer 
dan een halve dag geen nat incontinentiemateriaal, een snellere 
hartslag dan normaal, sufheid en/of verwardheid, afgenomen 
huidturgor (beoordeling vereist ervaring), opvallende dorst, 
neiging tot flauw vallen. ORS kan gebruikt worden bij dehydratie 
of bij een verhoogd risico op dehydratie bij risicogroepen. Het 
vult mineralen, die door het vochtverlies verloren zijn gegaan, 
weer aan. Het gebruik van appelsap, cola, sportdrank, jus 
d’orange en kippenbouillon zijn onbruikbaar ter vervanging van 
ORS.  
 

Medicijnen en diarree:  
Diarree is een bijwerking van veel medicamenten zoals 
antibiotica, laxantia, digitalis, bètablokkers, NSAID’s, cytostatica 
en magnesiumzouten. Diarree beïnvloedt de opname van 
medicijnen en dehydratie beïnvloedt de werking ervan. Door 
bloedspiegel veranderingen kunnen bij gelijkblijvende dosis 
toxische bloedspiegels ontstaan.  Bij diarree loopt de 
betrouwbaarheid van de pil gevaar, er is extra bescherming 
nodig.  
Bij gebruik van anti-epileptica, lithium, dioxinen, corticosteroïden, 
anticoagulantia, analgetica, hypoglycemische middelen, insuline 
en orale anticonceptiva moet met de arts worden overlegd of 
aanpassen van de medicatie noodzakelijk is.  
 
 

http://www.apotheek.nl/medicijnen/ors
http://www.apotheek.nl/medicijnen/ors


Overloopdiarree:  
Dit is het gevolg van een verstopping in de darm. Dunne 
ontlasting kan hierlangs weglekken. Het is een uiting van 
ernstige obstipatie.  
 

Rectaal bloedverlies:  
Het inschatten van bloedverlies kan lastig zijn, zeker als het 
bloed vermengd is met water in de pot. Probeer een indruk te 
krijgen door te praten over begrippen als: druppelen, straaltje, 
kopje vol. Helderrood bloed is meestal onschuldig, maar 
verontrust de cliënt het meest, terwijl juist het met de ontlasting 
vermengde donkerrode bloed een indicatie kan zijn van ernstige 
oorzaken.  
 

Reizigersdiarree:  
Ontstaat meestal kort na aanvang van een bezoek aan sommige 
landen. Besmetting treedt op via voedsel en drank, meestal met 
speciaal type E. Coli-stammen.  
 

Risicogroepen bij diarree:  
Deze vergen extra aandacht. De cliënt kan in korte tijd ernstig 
ziek worden.  Denk aan: kwetsbare ouderen, 
nierinsufficiëntiecliënten, cliënten met verminderde weerstand 
door een ziekte of de behandeling daarvan (HIV, DM, 
splenectomie, bestraling of cytostatica in verband met kanker, 
corticosteroïdgebruik), gebruik van medicatie die de dehydratie 
of elektrolytverschuivingen door de diarree kunnen verergeren 
(diuretica) of het gebruik van medicatie met een smalle 
therapeutische breedte. Daarnaast zijn cliënten met acute 
diarree die verblijven in een instelling een verhoogd 
besmettingsgevaar voor anderen. 
 
 
 
 

 
De Bristol Stoelgangschaal of Bristol Stoelgangkaart is 
ontworpen om de vorm van menselijke ontlasting te verdelen in 
zeven categorieën. Vaak wordt deze gecombineerd gebruikt met 
een poepdagboekje om stoelgangproblemen in kaart te brengen. 
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Achtergrond informatie epileptisch insult 
 

Epilepsie is een plotselinge, overmatige, ongeordende 
elektrische ontlading van de hersencellen. Het gevolg hiervan is 
een epileptische aanval. Epilepsie kan het gevolg zijn van 
hersenletsel (aangeboren of verworven),een hersentumor, CVA, 
dementie of een infectie/ontsteking. Bij een kwart van de 
gevallen wordt er geen oorzaak gevonden (idiopathische 
aanvallen.) Een aanval kan ook plaats vinden zonder dat er 
sprake is van een ongecontroleerde ontlading van de 
hersencellen. In dat geval is er geen sprake van epilepsie. 
Onderscheid is vaak alleen met een EEG te bepalen.  
 

Epilepsie komt voor op alle leeftijden en de aanvallen verschillen 
van persoon tot persoon. Men spreekt van epilepsie als er zich in 
één jaar minstens twee aanvallen voordoen. Afhankelijk van de 
plaats van ontlading in de hersenen en van de hoeveelheid 
hersencellen dat erbij betrokken is, zijn er twee groepen 
aanvallen te onderscheiden:  
 

1. Partiële aanvallen:  
Alleen een bepaald deel of bepaalde delen van de hersenen zijn 
bij de aanval betrokken. Dit uit zich in absences of trekkingen 
van bepaalde spiergroepen. Het bewustzijn kan nog intact zijn, of 
verminderd, maar ook geheel afwezig. De cliënt kan zich van 
deze periode niets herinneren.  
Een aanval kan partieel beginnen en overgaan in een 
gegeneraliseerde aanval. In dat geval is de aanval secundair 
gegeneraliseerd.  
 
 
 
 
 

 
2. Gegeneraliseerde aanvallen:  
Hierbij zijn grote delen van de linker- en rechterhersenhelft 
betrokken. Dit uit zich bijvoorbeeld in een tonisch/clonische 
insulten met trekkingen van alle ledematen. Bij gegeneraliseerde 
aanvallen is er altijd sprake van een bewustzijnsstoornis.  
 

Bepaalde factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan en 
optreden van een epileptische aanval, zgn. uitlokkende factoren. 
Denk hierbij aan het niet (tijdig) innemen van anti-epileptica, 
koorts/infectie, plotseling veranderende omstandigheden 
(spanning/ontspanning) stress, lichtflitsprikkelingen, 
slaaptekort/uitputting, gebruik van alcohol en menstruatie 
(hormonale wisselingen).  
 
Klik hier voor nog meer info.  
 

 
Terug naar epileptisch insult 
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http://www.neurologiecentrum.nl/epilepsie


Achtergrond informatie gedrag (veranderd) 

 
Met vreemd of verward gedrag wordt bedoeld: gedrag afwijkend 
van iemands normaal gedrag. De term dekt een scala aan 
toestanden die het gevolg kunnen zijn van een delier, 
beginnende dementie, psychose en schizofrenie, intoxicaties van 
drugs, medicatie of alcohol, ontregeling diabetes of een 
hersenaandoening. 

 
Klik hier voor de Zorgwijzer ‘Gedragsveranderingen’. 

 
 
 

Terug naar gedrag 
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https://www.hersenstichting.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=1338


Achtergrond informatie heupfractuur 
 

Bij een heupfractuur is de hals van het dijbeen of het bovenste 
deel van de femurschacht gebroken. Pijn, zwelling, abnormale 
bewegelijkheid of geen bewegelijkheid, samen met een 
beenlengteverschil zijn de belangrijkste verschijnselen. De voet 
aan de aangedane zijde ligt meer naar buiten gedraaid 
(exorotatie). Over het algemeen is een heupfractuur goed te 
behandelen. Alleen bij oudere mensen kan het genezen en 
revalideren problemen veroorzaken door vertraagde botgenezing 
(consolidatie), met name bij osteoporose en er kunnen 
complicaties ontstaan als gevolg van de operatie en/of de 
immobiliteit zoals longontsteking en trombosebeen. De mortaliteit 
bij de geriatrische cliënt met heupfractuur is hoog.  Door geweld 
van buitenaf, een val of een verslechterde botconditie, 
botontkalking kan het bovenbeen breken. 
 

Operatie  
Een heupfractuur wordt meestal operatief behandeld ook als de 
prognose voor wat betreft het weer kunnen lopen na operatie 
slecht is. Reden hiervoor is de hevige pijn en daarmee 
samenhangend de zeer slechte verpleegbaarheid bij niet 
opereren. Door middel van pennen en schroeven worden de 
losse stukken vastgezet. Als het bot kwalitatief te slecht is, wordt 
er gekozen voor een kop/halsprothese. Deze prothese vervangt 
de kop van het bovenbeen. Indien ook de kom slecht is (bijv. bij 
artrose) wordt deze ook vervangen (THP=totale heupprothese).  
 

Geen operatie  
Indien er besloten wordt om niet te opereren (bijv. vanwege te 
hoge risico’s bij operatie) is bedrust met adequate pijnstilling 
(meestal opiaten) en tractie met behulp van een gewicht het 
alternatief.   

 

Terug naar heupfractuur(verdenking van) 

De prognose is dan heel slecht, meestal overlijdt de cliënt aan 
complicaties (infecties, decubitus etc.) of bijwerkingen van de 
pijnstilling Een heupbreuk komt relatief vaak voor bij oudere 
mensen, vaker bij vrouwen dan bij mannen. Na de polsfractuur is 
het de meest voorkomende botbreuk.  
Differentiaaldiagnose  
Een heupfractuur is soms moeilijk te onderscheiden van een 
bekkenfractuur (fractuur van de bovenste en/of onderste tak van 
het os pubis =schaambeen), waarbij ook hevige rust- en drukpijn 
in de lies aangegeven wordt. Daarom dient bij twijfel altijd nadere 
diagnostiek (met name X-fot’s) verricht te worden.  
Geïnclaveerde collumfractuur  
In sommige gevallen is er sprake van dat de fractuurdelen in 
elkaar zijn geschoven en dat er dan toch voldoende stabiliteit is 
om te kunnen belasten. Een afwachtend beleid kan dan op zijn 
plaats zijn. Zo’n geïnclaveerde fractuur kan enkele dagen tot 
soms zelfs enkele weken later toch alsnog afglijden waarbij de 
cliënt per acuut hevige pijn krijgt met alle symptomen van een 
“verse” fractuur.  
Complicaties  
Bij bejaarde cliënten: decubitus (doorligplekken), 
urineweginfecties, Luchtweginfecties, embolieën en andere met 
operatie en immobilisering gepaard gaande problemen, uitbreken 
van het osteosynthese materiaal, doorbreken van de schroef in 
het gewricht, pseudo-artrose en/of femurkopnecrose (een niet 
genezende breuk of afsterven van de dijbeenkop, persistentie 
van pijn, vaak musculogeen (spiergebonden).Knieklachten ten 
gevolge van het opspannen op de tractietafel, onvoldoende 
functie. Meestal herwinnen bejaarden niet hun volledige functie, 
sterke achteruitgang, geestelijk en lichamelijk door de vaak lange 
opnames.  

Terug naar index 
 
 



Achtergrond informatie hoesten (acuut) 

 
Hoesten is geen ziekte maar een zinvolle verdedigingsreactie 
van ons lichaam. Door het hoesten worden longen en 
luchtwegen schoongehouden, waardoor de ademhaling optimaal 
kan plaats vinden. Hoesten heeft dus in het algemeen een 
nuttige functie.  

Er zijn twee soorten hoest.  
Allereerst de productieve hoest. De hoestprikkel wordt 
veroorzaakt door te veel slijm of pus in de luchtwegen. Het 
hoesten levert dus iets op: slijm en/of pus komen uit de longen 
naar boven.  
 

De tweede soort is de droge hoest, ook wel prikkelhoest of 
kriebelhoest genoemd. Ondanks het hoesten komt er niets 
naar buiten. Het hoestcentrum wordt eigenlijk voor niets 
geprikkeld. Sterker nog: juist door het hoesten worden de 
slijmvliezen steeds erger geïrriteerd.  
 
Verkoudheid en griep geven vaak aanleiding tot hoest. Virussen 
en bacteriën kunnen luchtweginfectie en soms zelfs 
longontsteking (pneumonie) veroorzaken met hoesten tot gevolg. 
Dit kan zowel een productieve hoest alsook een kriebelhoest 
geven. Ook neusverkoudheid of bijholte ontsteking (sinusitis) kan 
hoest veroorzaken. Inhaleren van rook- en stofdeeltjes 
(bijvoorbeeld sigarettenrook) kan ook leiden tot hoesten. Andere 
veel voorkomende oorzaken van hoest zijn (brandend) 
maagzuur, allergieën, bijwerkingen van bepaalde medicijnen en 
soms zelfs spanningen of stress. Hierbij is er vaak sprake van 
een kriebelhoest.  
 

Soms is hoesten het gevolg van een minder goed pompend hart 
of van longkanker. Een enkele keer is tuberculose of een andere 
longziekte de oorzaak.  

Een aantal van deze oorzaken geeft ook klachten van nachtelijk 
hoesten waardoor de nachtrust ernstig verstoord kan raken.  
 
Oorzaken  

 Vochtophoping in de longen (bij hartfalen)  

 Bijwerking van ace-remmers  

 Astma/COPD  

 Roken  

 Longembolie  

 Verkoudheid/griep  

 Onschuldig virale infectie  

 Kinkhoest  

 Pneumonie  

 Pseudo-Kroep  

 Chronische hoest  

 Kortademig  
 

Klik hier voor nog meer informatie 
 

Terug naar hoesten (acuut) 
Terug naar index 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-hoesten


Achtergrond informatie hoofdpijn 
 

Hoofdpijn komt vaak voor en heeft meestal een onschuldige 
oorzaak (griep/ hormoonschommelingen/ stress/ spierspanning 
vanuit nek en schouder). Sommige soorten treden in aanvallen 
op. De cliënt heeft vaker last en herkent de symptomen.  
 

Verkoudheid/sinusitis  
(ontsteking van een bijholte van de neusholte). Adviseer gebruik 
van Xylometazoline.  
 

Spanningshoofdpijn  
Knellende/ drukkende meestal tweezijdige hoofdpijn en/of 
bandgevoel. De pijn loopt van de monnikskapspier, via schouder 
en nek over het hoofd. In tegenstelling tot migraine wordt het niet 
erger bij lichamelijke inspanning en kan enkele uren tot dagen 
aanhouden zonder misselijkheid of braken. Naast pijnstillers zijn 
warmteapplicatie (paraffine, warme vochtige handdoek, ‘hitte pit’) 
en/of fysiotherapie (massage en ontspanningsoefeningen) zinvol.  
 

Migraine  
Herhaalde aanvallen van matig tot heftig, meestal eenzijdige 
bonzende hoofdpijn met misselijkheid en braken. Soms 
voorafgaand aan de pijn een aura: sterren en flitsen zien. 
Verergert bij lichamelijke activiteit, overgevoeligheid voor licht/ 
geluid. Duur altijd 4 - 72 uur.  
 

Clusterhoofdpijn  
Aanvalsgewijze hevige bonzende/ stekende eenzijdige hoofdpijn 
rondom het oog of temporaal. Duur 15 minuten tot twee uur met 
bewegingsdrang. Vaak traant het oog aan de kant van de pijn en 
is het neusgat verstopt.  
 
 
 
(Genees-) Middelen geïnduceerde hoofdpijn  

Chronische hoofdpijn >3 dagen per week. Door dagelijks gebruik 
van pijnstillers, specifieke migraine middelen of > 5eenheden 
coffeïne per dag wordt de bloedspiegel te laag. Als 
onttrekkingsverschijnsel treedt weer hoofdpijn op.  
 

Meningitis- Encefalitis (bacterieel/viraal)- hersenabces  
Symptomen zijn hoge koorts, braken, sufheid, nekstijfheid en (bij 
bacteriële meningitis) puntbloedingen. Bij nekstijfheid is het zeer 
pijnlijk of onmogelijk de kin naar de borst te brengen, draaien van 
het hoofd is wel mogelijk. Puntbloedingen zijn in het begin een 
tot twee millimeter groot. Later kunnen deze rode puntjes met 
elkaar vervloeien tot grotere vlekken. De rode vlekjes verdwijnen 
niet wanneer men ze probeert weg te drukken met de 
vingertoppen of met een dik glas. Bij iedere verdenking op dit 
beeld meteen contact opnemen met de arts.  
 

Subduraal hematoom  
Door een schedeltrauma, soms met een uitstel van dagen tot 
weken. De kans daarop is groter als iemand bloedverdunners 
gebruikt. Na verloop van tijd verlammingsverschijnselen, gedrag- 
of bewustzijnsverandering.  
 

Acuut glaucoom  
Plotselinge drukverhoging in het oog met roodheid en 
visusdaling, heftige hoofdpijn, misselijkheid en braken.  Acuut 
glaucoom leidt zonder behandeling in korte tijd tot blindheid. Bij 
iedere verdenking op dit beeld meteen contact opnemen met de 
arts  
 

Hersentumoren  
Geven zelden aanleiding tot intracraniële (binnen de schedel) 
drukverhoging en hoofdpijn, maar worden veel vaker ontdekt na 
functie-uitval of gedragsverandering.  
 
 
 



Hersenoedeem  
Hoofdpijn is soms de oorzaak van drukverhoging. Kan optreden 
bij CVA, hersenschudding. HELLP-syndroom (zwangerschap) en 
extreem hoge bloeddruk.  
 
Aangezichtspijn  
Aandoening van de zenuwen van het aangezicht kan hoofdpijn 
veroorzaken. Vooral de pijn na gordelroos in het gezicht is 
berucht omdat deze, vooral bij ouderen, jaren later nog heftige 
pijnaanvallen kan geven. Ook pijn door een ontsteking aan een 
kleine arterie ter hoogte van de slaap (arteritis temporalis) hoort 
tot deze categorie. Bij arteritis temporalis treden ook vaak 
visusklachten (tot zelfs blindheid) op. Vaak is de cliënt ook 
bekend met polymyalgia rheumatica (“spierreuma”)  
 
Hoofdpijn bij hypertensieve crisis  
Hoofdpijn wordt zelden veroorzaakt door hypertensie. Alleen bij 
zeer snel ontstane hypertensie (binnen enkele uren) of bij 
extreem hoge waardes (Syst> 240 en/of diastolisch > 120 mm 
Hg) kan hoofdpijn ontstaan die vaak gepaard gaat met 
misselijkheid, braken en visusstoornissen)  
 

 
 
 

Terug naar hoofdpijn 
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Achtergrond informatie Hyperglycaemie 
 

Diabetes Mellitus  
Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte. Er is onvoldoende 
insuline in het lichaam aanwezig of het lichaam is onvoldoende 
gevoelig voor insuline om de glucose door de cellen als 
brandstof op te laten nemen. Gevolg: glucose stapelt zich op in 
het bloed.  
 
Glucose wordt door de cellen gebruikt als brandstof. Bijv. 
spieren, die tijdens het fietsen arbeid moeten verrichten, hebben 
brandstof nodig. Insuline is nodig om die brandstof (glucose) de 
cellen binnen te krijgen. De hersenen functioneren alleen op 
glucose. De hersenen hebben echter geen insuline nodig om 
glucose op te kunnen nemen!! Je moet wel kunnen blijven 
functioneren! Bij niet Diabetes cliënten liggen de gemiddelde 
bloedsuikerwaarden tussen de 4 en de 7 mmol/l.  
 

Glucose wordt door het lichaam gemaakt uit koolhydraten, die 
met de voeding binnen komen. Koolhydraten zitten bijv. in: 
Brood, aardappelen, macaroni, koek, limonade, vruchtensappen 
en snoep.  
Het maakt niet uit of je als Diabetes cliënt tabletten of insuline 
gebruikt. De behandeling is anders, de ziekte, de verschijnselen 
en de complicaties zijn hetzelfde! 
 

Afwijkende bloedglucosewaarden  
Bij afwijkende bloedglucose waarden kan er sprake zijn van 
hypoglycaemie of hyperglycaemie.  

 

De “Braken =bellen”-regel  
Braken, bijvoorbeeld door “buikgriep”, is een alarmsignaal bij 
diabetescliënten. Het kan tot uitdroging leiden en stijgende 
bloedglucose waarden. Neem bij braken daarom direct contact 
op met de arts. Blijf altijd proberen regelmatig kleine 
hoeveelheden water, thee, bouillon etc. te laten drinken.  

NB: checklist voor je gaat bellen met huisarts / specialist ouderen 
geneeskunde: 

 Meldt NAW gegevens van de cliënt en de behandelaar  

 Welke bloed glucose heb je gemeten en wat is het tijdstip 
daarvan tot de genuttigde maaltijd.  

 Klachten cliënt met name koorts en braken.  

 Hoeveel gegeten en gedronken?  

 Medicatie: tabletten, soorten insuline, hoeveel en wanneer 
gegeven ?  

 
Hyperglycaemie:  
Er is sprake van een te hoog bloedglucose gehalte. Dat wil 
zeggen boven de 15 mmol/l. Dit is vaak te herkennen aan dorst, 
veel plassen, kortademigheid, vermoeidheid en adem, die naar 
“zoete appeltjes” ruikt.  
 

Er bevindt zich in het bloed teveel glucose. De nieren proberen 
dit teveel weg te werken. Hier is veel vocht voor nodig; vandaar 
de dorst en het veel plassen.  
 

De hersenen geven hierbij geen specifieke signalen af omdat 
deze voldoende glucose op kunnen nemen. Op termijn geven 
hoge bloedglucose waarden schade aan o.a. hart, bloedvaten, 
ogen, nieren, zenuwen, pezen en gewrichten.  

 
 
 

Terug naar hyperglycaemie 
Terug naar index 

 
 

 
 
 



Achtergrond informatie Hypoglycaemie 
 

Diabetes Mellitus  
Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte. Er is onvoldoende 
insuline in het lichaam aanwezig of het lichaam is onvoldoende 
gevoelig voor insuline om de glucose door de cellen als 
brandstof op te laten nemen. Gevolg: glucose stapelt zich op in 
het bloed.  
 
Glucose wordt door de cellen gebruikt als brandstof. Bijv. 
spieren, die tijdens het fietsen arbeid moeten verrichten, hebben 
brandstof nodig. Insuline is nodig om die brandstof (glucose) de 
cellen binnen te krijgen. De hersenen functioneren alleen op 
glucose. De hersenen hebben echter geen insuline nodig om 
glucose op te kunnen nemen!! Je moet wel kunnen blijven 
functioneren! Bij niet Diabetes cliënten liggen de gemiddelde 
bloedsuikerwaarden tussen de 4 en de 7 mmol/l.  
 

Glucose wordt door het lichaam gemaakt uit koolhydraten, die 
met de voeding binnen komen. Koolhydraten zitten bijv. in: 
Brood, aardappelen, macaroni, koek, limonade, vruchtensappen 
en snoep.  
Het maakt niet uit of je als Diabetes cliënt tabletten of insuline 
gebruikt. De behandeling is anders, de ziekte, de verschijnselen 
en de complicaties zijn hetzelfde! 
 

Afwijkende bloedglucosewaarden  
Bij afwijkende bloedglucose waarden kan er sprake zijn van 
hypoglycaemie of hyperglycaemie.  

 

 
 
 
 
 

Hypoglycaemie  
Hier is dan sprake van een te laag bloedglucose gehalte. Te laag 
wil zeggen: onder de 4 mmol/l met klachten zoals duizelig, 
zweten, beven etc. Cliënten kunnen ook een lage bloedglucose 
hebben zonder klachten. Behandeld moet er worden als de 
bloedglucose lager is dan 3 mmol/l.  
 

Denk er aan dat de hersenen geen insuline nodig hebben om 
glucose op te kunnen nemen. De hersenen gaan signalen 
uitzenden om het te lage glucosegehalte in het bloed te 
verhogen. Je moet immers kunnen blijven functioneren! 
Lichamelijk en vooral geestelijk is een hypo een nare 
gewaarwording!  
 

Hoewel je niet doodgaat aan een hypoglycemische coma als je 
er niets aan doet, omdat er meestal nog reserve glucose in de 
lever en de spieren is, kan het een behoorlijk lange tijd duren eer 
die reserve voorraad wordt aangesproken. Duidelijk is wel dat 
een hypo schade veroorzaakt aan de hersenen! Snel ingrijpen is 
dus geboden. 

 
klik hier voor de richtlijn diabetes van Verenso (2011) 

 
 

Terug naar hypoglycaemie 
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http://www.verenso.nl/wat-doen-wij/vakinhoudelijke-producten/richtlijnen/diabetes/#.V3lZn_mLQdU


Achtergrond informatie jeuk 

 
Jeuk (pruritus) wordt gedefinieerd als een gewaarwording die 
leidt tot krabben of tot de wens om te krabben. Jeuk kan 
samenhangen met een duidelijk zichtbare huidafwijking of 
aanwezig zijn zonder dat er iets te zien is. 

 Jeuk is een veel voorkomende klacht op oudere leeftijd. 

 Langdurig bestaande jeuk die niet te verklaren is door een 

huidziekte, wordt meestal veroorzaakt door een droge huid. 

 Als de anamnese geen signalen oplevert die duiden op een 

ernstige ziekte, is het verantwoord eerst de droge huid 

optimaal te behandelen. 

 In zeldzame gevallen wordt jeuk veroorzaakt door een interne 

ziekte, waarmee de cliënt dan meestal al bekend is. 

 De waarde van aanvullend onderzoek is beperkt. 
 

De belangrijkste huidziekten die met jeuk gepaard gaan, zijn: 

urticaria, constitutioneel eczeem, contacteczeem; ook 

insectenbeten kunnen jeuk geven. Gegeneraliseerde jeuk zonder 

zichtbare huidafwijkingen kan optreden in de volgende situaties: 

 Droge huid. Een belangrijke oorzaak van pruritus is een droge 

huid, ook wel xerosis genoemd. Bij xerosis senilis zijn de 

zichtbare afwijkingen vaak zo minimaal, dat men niet echt kan 

spreken van een huidziekte. 

 Atopische constitutie. Mensen die bekend zijn met atopie 

(hooikoorts of astma), of bij wie atopie in de familie voorkomt, 

klagen vaak over jeuk, ook als er geen huidafwijkingen zijn. 

 

 Systemische ziekten.  

Pruritus wordt in veel leerboeken nog geassocieerd met 

diabetes mellitus. Uit onderzoeken blijkt dat dit niet terecht is. 

Bij cliënten met diabetes is geen sprake van 

gegeneraliseerde jeuk. Wel klagen diabetescliënten vaak 

over anogenitale jeuk. Een aantal andere niet vaak 

voorkomende, interne ziekten die wel met jeuk gepaard 

kunnen gaan, zijn: uremie bij terminale nierinsufficiëntie, 

cholestatische leverziekten (primaire biliaire cirrose, hepatitis 

C), hematologische en lymf proliferatieve ziekten 

(ijzergebreksanemie, hemochromatose, polycythaemia vera, 

Hodgkin- en non-hodgkinlymfomen), maligniteiten, 

schildklierafwijkingen en HIV.   

 Worminfestaties kunnen jeuk geven. 

 Geneesmiddelen kunnen zeer veel huidafwijkingen en 

huidziekten veroorzaken of verergeren.  

 Psychogeen. Er is onvoldoende grond om te stellen, dat als 

er geen duidelijke oorzaak is, het dus wel psychisch zal zijn. 

Uit onderzoeken blijkt niet dat bij mensen met jeuk vaker een 

psychiatrische diagnose als angst of depressie wordt gesteld. 

De ervaring is over het algemeen wel, dat jeuk bij huidziekten 

onder invloed van stress erger wordt. 
 

Terug naar jeuk 
Terug naar index 

 
 
 
 
 



Achtergrond informatie katheterproblemen 

Bij het gebruik van verblijfskatheters ontstaat er in de blaas vaak 
neerslag (slijm of gruis) ten gevolge van afgestoten 
blaaswandslijmvlies en soms ook steenvorming. Iedere cliënt 
met een verblijfskatheter heeft bacteriën in de urine. Infectie bij 
een chronische verblijfskatheter is vaak aanwezig. Een verstopte 
blaaskatheter is voor de cliënt een vervelende en risicovolle 
aangelegenheid. De cliënt kan nerveus worden, pijn en/of koorts 
hebben, een sepsis krijgen en daardoor in shock raken. Veelal 
dient de katheter te worden verwisseld.  
 
Volgens de richtlijnwerkgroep van Verenso kan bij langdurige 
katheterisatie encrustratie voorkomen worden door 
intermitterende katheterisatie toe te passen. Mocht dit niet lukken 
dan kan op vaste tijden en bij encrustratie frequenter volgens 
afspraak de katheter worden verwisseld, zo nodig om de week. 
(Verenso)  
 
Omdat blaasspoelingen encrustratievorming op, maar met name 
in de katheter moeten voorkomen, lijkt spoelen via de katheter 
met ruime hoeveelheden (50 - 100 ml) overdadig: er moet meer 
gedacht worden aan katheterspoelen dan aan blaasspoelen. Het 
spoelen van de blaas met ruime hoeveelheden zure vloeistoffen 
is ook nadelig vanwege forse irritatie van de blaaswand. Uit 
onderzoek is gebleken dat frequenter spoelen met een kleinere 
hoeveelheid effectiever is dan infrequent spoelen met een 
ruimere hoeveelheid. Hoewel dit niet door onderzoek is gestaafd, 
lijkt om de dag spoelen met bijvoorbeeld 10 ml voldoende voor 
optimaal "katheteronderhoud". Deze kleine hoeveelheden geven 
in ieder geval minder blaasirritatie. Een interval van om de dag 
geeft de blaaswand ook enig herstelmogelijkheid 
 
 
 

Conclusie  
Het concept van blaasspoelen moet vervangen worden door 
katheterspoelen:  
waar het uiteindelijk om gaat is het voorkomen van 
encrustratievorming in de katheter. Hierbij past om de dag 
spoelen met kleine hoeveelheden (10 ml), bijv. met Solutio G. 

 
Klik hier voor de richtlijn blaaskatheters Verenso (2011). 
 

Terug naar katheterproblemen 
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http://www.verenso.nl/assets/Uploads/Downloads/Richtlijnen/VerensoRichtlijnblaaskatheters2.pdf


 

Achtergrond informatie koorts 

Koorts is een lichaamstemperatuur gelijk aan of hoger dan 38°, 
rectaal gemeten. De hoogte van de temperatuur die axillair, in de 
mond of via het oor is gemeten, is minder betrouwbaar. Koorts is 
een symptoom, geen ziekte. Het is van belang de oorzaak te 
achterhalen. De meest voorkomende oorzaak van koorts is een 
infectie. Het onderdrukken van de koorts vermindert het 
ziektegevoel, maar bekort de ziekteduur niet.  
 

Risicogroep  
Vergt extra aandacht: de cliënt kan in korte tijd ernstig ziek 
worden 

 Diabetes Mellitus  

 Hart- en vaatziekten  

 Astma en COPD  

 Na verwijdering van de milt  

 Ziekten met verminderde weerstand.  
 

Veel voorkomende oorzaken van koorts in het verpleeghuis:  

 Urineweginfectie  

 Pneumonie  

 Ontstekingen ledematen en gewrichten  

 Geïnfecteerde wonden, bv operatiewond, decubitus, ulcus 
cruris.  

 

Zeldzame oorzaken van koorts in het verpleeghuis:  
Oververhitting:  
Door extreme blootstelling aan warmte (zon), overmatige 
warmteproductie en/of extreme lichamelijke inspanning bij warm 
weer, kan hyperthermie optreden.  
Ontregeling temperatuur:  
Door hersenbeschadiging (trauma, tumor) of medicijnen (drugs, 
antipsychotica, overdosis aspirine). 
 

Overproductie hormonen:  
Schildklier of bijnier. 
Sepsis:  
Bacteriën die zich in de bloedbaan vermeerderen. Sepsis kan 
leiden tot levensbedreigende shock.  
Maligne neuroleptica syndroom (MNS) MNS is een potentieel 
levensbedreigende aandoening verbonden met antipsychotica en 
berust op een snel toenemende ontregeling van bepaalde 
hersenfuncties. De oorzaak is onbekend, maar waarschijnlijk is 
het (ook) een extrapiramidale bijwerking. Karakteristiek is de 
combinatie spierrigiditeit (spierstijfheid), hyperthermie (sterk 
verhoogde temperatuur, boven de 38°C) en verhoogde 
creatininefosfokinase (CPK, spierenzym) in het bloed, hetgeen 
duidt op afbraak van spierweefsel. Andere symptomen zijn onder 
andere: vegetatieve verschijnselen zoals tachycardie (snelle 
hartwerking), tachypnoe (versnelde ademhaling), labiele 
bloeddruk, onregelmatige pols, bleekheid, zweten, incontinentie; 
voorts extrapiramidale verschijnselen en 
bewustzijnsveranderingen. Complicaties kunnen zijn: 
nierinsufficiëntie (acuut nierfalen), aritmieën (verstoord ritme van 
het hart), myocardinfarct (hartinfarct), pneumonie 
(longontsteking), dehydratatie (uitdroging), intravasale stolling 
(bloedstolling), afbraak spierweefsel. De incidentie (aantal 
nieuwe gevallen ziektegevallen per jaar per 100.000) ligt rond de 
1%, MNS is dus relatief zeldzaam. 
 
 

Terug naar koorts 
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Achtergrond informatie kortademigheid / 
dyspneu/benauwdheid 

Benauwdheid, kortademigheid, ademnood en luchthonger zijn 
verschillende benamingen voor een (zeer) beangstigend gevoel 
van ‘luchttekort’. De medische benaming voor kortademigheid is 
dyspneu. Kortademigheid wordt vaak ervaren als een zeer 
bedreigend gevoelen kan vele oorzaken hebben. Er kan 
kortademigheid ontstaan na inspanning (dyspneu d’effort) of 
kortademigheid in rust (dyspneu de repos)  
Acute kortademigheid;  
Kenmerkt zich door het plotselinge ( ‘van het ene op het andere 
moment’ of binnen enkele uren) ontstaan van de klacht.  
Langzaam toenemende kortademigheid;  
Ontwikkelt zich over een langere periode van bijv. enkele weken, 
maanden of zelfs jaren.  
Cliënten omschrijven de kortademigheid vaak op 
verschillende manieren;  
Bandgevoel om de borst, drukgevoel op de borst, niet achter de 
adem kunnen komen of niet kunnen doorzuchten, snel buiten 
adem zijn of een gevoel van zuurstof tekort.  
Mogelijke oorzaken van benauwdheid/kortademigheid;  
Astma/COPD  
Aandoening van de luchtwegen en longen, toestand kan snel 
verslechteren. Wanneer de kortademigheid toeneemt of de 
gebruikelijke verlichting van klachten door medicatie uitblijft, is 
spoed geboden.  
Astma Cardiale  
Ernstig acuut hartfalen. De cliënt is zeer benauwd, rochelt, heeft 
het gevoel te stikken. Kan cyanotisch zijn. Oorzaak: toename van 
bestaand hartfalen, soms een ritmestoornis of hartinfarct.  
 
Hartfalen  

Verminderde pompfunctie van het hart. Leidt tot een verminderde 
inspanningstolerantie, dus tijdens inspanning snel moe en 
kortademig. Andere symptomen: dikke enkels, benauwdheid 
tijdens plat liggen en ‘s nachts vaak plassen.  
Stridor  
Is altijd inspiratoir (bij de inademing).Inspiratoirestridor wijst op 
een vernauwing van de bovenste luchtwegen door een vreemd 
voorwerp (brok eten, gebit) in de keel of in de luchtpijp of op een 
sterke zwelling of tumor van de weefsels in de keel. Ook kan het 
worden veroorzaakt door ‘n tweezijdige stembandverlamming  
Epiglottis  
Ontsteking van het strotklepje; de cliënt is ziek en zwak. Vaak is 
bij het inademen een gepiep hoorbaar. Andere symptomen zijn: 
een kersenrode zwelling achter in de keel, moeite met slikken, 
kwijlen, niet drinken. De cliënt zit het liefst voorovergebogen.  
Hyperventilatie  
Bij angst en spanning kan de ademhaling te snel of te diep zijn. 
De ademhaling is van slag, vaak zonder dat iemand het beseft. 
De persoon zit in een stoel, maar ademt alsof hij een marathon 
loopt. Hyperventilatie leidt vaak tot paniek/onwel voelen, soms 
zelfs tot bewusteloosheid. Het is meestal ongevaarlijk maar kan 
bij een eerste aanval een ernstig symptoom zijn van een 
hartinfarct of een longembolie.  
Longembolie  
Stolsel in longvaten. Doorgaans met kortademigheid en pijn 
verbonden aan de ademhaling. Risico factoren: operatie, 
langdurige bedrust, eerdere trombose.  
Pneumonie  
Gaat meestal gepaard met koorts. Kan pijn geven als dit 
samengaat met irritatie van de longbladen (pleuritis).  
 

Terug naar kortademigheid    Terug naar 
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Achtergrond informatie obstipatie   
Onder obstipatie wordt verstaan: verminderde frequentie en/of 
hardere consistentie van de ontlasting dan gewoonlijk. Het 
normale ontlastingspatroon is bij iedereen verschillend. 1 à 3 
maal per dag is normaal, maar ook 3 maal per week. 
  

Er is sprake van obstipatie bij volwassenen wanneer 
tenminste twee van de volgende symptomen aanwezig zijn:  

 defecatiepatroon ≤2 per week;  

 hard persen tijdens defecatie;  

 harde en / of keutelige defecatie  

 manueel verwijderen van ontlasting is noodzakelijk.  
 

Er kunnen verschillende oorzaken zijn:  

 obstipatie door een onderliggende somatische oorzaak 

 (obstructie door ileus of maligniteit, medicatie, organische 
oorzaak);  

 obstipatie zonder onderliggend somatische oorzaak 
(functionele obstipatie).  

 

Obstipatie komt voor bij:  

 10% van de gezonde bevolking  

 37% van cliënten met kanker in de palliatieve fase  

 37% van cliënten met hartfalen  

 36% van cliënten met COPD  
Obstipatie kan leiden tot urine-incontinentie. Wanneer een cliënt 
ineens urine-incontinent is kan dit een signaal voor obstipatie 
zijn. Obstipatie als tijdelijke afwijking van het normale 
ontlastingspatroon, kan meestal geen kwaad. Laxeermiddelen 
maken de darmen lui en verergeren op den duur juist de klachten 
en dienen daarom niet chronisch te worden gebruikt.  
 
Verstopping kan ontstaan om verschillende redenen:  

 Te weinig vezels in de voeding; vezels houden vocht vast en 
maken de ontlasting zacht.  

 Te weinig vochtinname. Om vezels effectief te laten zijn is 
veel vocht nodig.  

 Te weinig lichaamsbeweging, bijvoorbeeld bedlegerigheid, 
rolstoelgebruik maar ook verminderde spierkracht.  

 Bijwerkingen van een aantal groepen medicijnen als: opioiden 
(morfine, codeïne, tramadol) sedativa (diazepam, Rivotril, 
frisium) sterk werkende diuretica (furosemide, bumetanide) 
ijzerpreparaten (ferugradumet, ferrofumaraat), antipsychotica, 
antidepressiva, anti-Parkinsonmiddelen, maag-darm 
middelen (omeprazol) en anti-epileptica (gabapentine, 
pregabaline, lamotrigine)  

 Spanningen of druk bezig zijn, waardoor men te lang wacht 
met naar het toilet te gaan.  

 Lichamelijke oorzaken zoals afwijkingen in het maag-
darmkanaal (vernauwing, ontsteking, neurologische 
aandoeningen (Parkinson, CVA, Syndroom van Down), 
psychiatrische aandoeningen (psychose, depressie, anorexia 
nervosa, seksueel misbruik) en metabole afwijkingen 
(diabetes mellitus, hypothyreoïdie).  

 De momenten van aandrang komen niet overeen met 
toiletrondes.  

 Soms hebben mensen al vanaf hun geboorte last van 
obstipatie, zonder  duidelijke oorzaak. Er kan ook sprake zijn 
van een chronische darmziekte. Ook bij aandoeningen van de 
schildklier, lupus erythematodes, taaislijmziekte,   spastisch 
colon en diabetes mellitus kan zij optreden.  
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Achtergrond informatie pijn op de borst  
 

Het voorkomen van hart- en vaatziekten nemen drastisch toe 
met de leeftijd. Het is de belangrijkste doodsoorzaak bij ouderen. 
Er zijn vele aandoeningen en ziekten met cardiale 
verschijnselen, die pijn op de borst veroorzaken. De diagnostiek 
is moeilijker door vage anamnese, niet duidelijke presentatie van 
klachten en het hebben van meerdere aandoeningen tegelijk.  
Angina Pectoris  
Hierbij zijn er pijnklachten op de borst, die worden veroorzaakt 
door onvoldoende bloedtoevoer (zuurstof tekort) van de 
hartspier. Angina Pectoris worden gekenmerkt door 3 
symptomen:  

 Pijnklachten achter het borstbeen, die zich uiten in een 
beklemmend, drukkend of samensnoerend gevoel. Pijn kan 
naar de hals, kaak, schouder of arm trekken  

 Klachten worden uitgelokt door inspanning, emoties, kou, 
warmte  

 Klachten verdwijnen binnen 15 minuten in rust en/of binnen 
enkele minuten na het gebruik van sublinguaal toegediende 
nitraten  

Myocardinfarct  
Hierbij voelt de cliënt een acuut ontstane hevige pijn op de borst, 
die niet verdwijnt met rust of binnen 5 minuten nadat sublinguaal 
nitraten zijn toegediend. Gaat vaak gepaard met bleek zien, 
klam, zweten en uitstraling naar de kaak en/of arm. 
Aandachtspunt: het hartinfarct bij ouderen kan zich presenteren 
zonder de typische pijn op de borst. Soms zien we alleen 
kortademigheid en/of verwardheid.  
Aneurysma dissecans  
Aneurysma dissecans is een bloedophoping in de wand van de 
aorta t.g.v. een scheur in de binnenwand. Plotseling heftige pijn.  
Lokalisatie: pijn achter borstbeen en uitstraling van de pijn (naar 
de rug), pijn in de buik.  

Longembolie  
Dit is een plotselinge afsluiting van een longarterie door een 
embolus. Een losgeraakte thrombus is in 90% afkomstig uit een 
been- of bekkenader. Kortademigheid, pijn op de borst 
verbonden met de ademhaling.  
Aandachtspunt: trombose komt bij ouderen vaak voor, door o.a. 
de aanwezigheid van ziekten die trombose bevorderen, zoals 
kanker en door de verminderde mobiliteit. Pijn met ademhalen 
kan bij een cliënt met dementie veroorzaakt worden door 
gekneusde rib(ben) t.g.v. een recent valincident.  
Hyperventilatie  
Hyperventilatie is een overmatig diepe ademhaling waardoor er 
een tekort aan koolzuur ontstaat in de longblaasjes en arteriën. 
Dit gaat gepaard met onaangename verschijnselen zoals: 
versnelde ademhaling, duizeligheid, beklemming op de borst, 
hartkloppingen. Er zijn vele somatische aandoeningen, waarbij 
hyperventilatie kan voorkomen. Aandachtspunt: angst en 
hyperventilatie kan bij ouderen de presentatie zijn van hartinfarct 
of longembolie.  
Pyrosis  
Pyrosis of zuurbranden ontstaat door terugvloeien van zure 
maaginhoud of galhoudend duodenaal vocht in de slokdarm. 
Pyrosis geeft een scherpe pijn en/of branderig gevoel achter het 
borstbeen. De pijn staat in relatie met de maaltijd en houding 
(voorover buigen / liggen). Aandachtspunt: kan veroorzaakt 
worden door medicatie b.v. acetylsalicylzuur. Bij reflux kunnen 
oesofagusspasmen optreden, deze klachten verminderen na 
nitroglycerine. 
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Achtergrond informatie rectaal bloedverlies  

Anatomie  
Het colon is ongeveer een meter lang en bestaat uit het coecum, 
het colon ascendens, het colon transversum, het colon 
descendens, het sigmoïd en het rectum. Het rectum ligt niet 
meer in de buikholte en is dus niet omgeven door peritoneum. Bij 
bloedverlies per anus spreekt men van rectaal bloedverlies.  
 

Verschijnselen  
 Helderrood bloedverlies, naast of met de ontlasting 

vermengd. Eventueel bloedverlies zonder ontlasting.  

 Donkerrood bloedverlies of zwarte ontlasting wijst op 
bloedverlies uit maag/duodenum (let op eventueel gebruik 
ijzerpreparaten).  

 
Mogelijke oorzaken  

 Hemorroïden (aambeien) Dit zijn vaatkussentjes bedekt met 
slijmvlies. ¾ van de Nederlandse bevolking > 30 jaar heeft in 
mindere of meerdere mate hemorroïden. Bloedverlies (helder 
rood) kan optreden tijdens en na de defecatie.  

 Proctitis. Dit is een ontsteking van het laatste gedeelte van 
het  

Rectumslijmvlies. 

 Inflammatoire darmziekten. Een inflammatoire darmziekte 
zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en proctitis komt 
minder vaak voor bij ouderen. Het bloeden gebeurt in kleine 
tot matige hoeveelheid in de vorm van helder rood bloed, 
meestal vermengd met ontlasting en slijm. Bijkomende 
klachten zijn koorts, kramp en maagpijn. 

 Tumoren en poliepen. Een poliep is een in de holte van een 
orgaan uitpuilende, gesteelde, goedaardige slijmvliestumor. 
Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot kanker.  

 Ongeveer 5% van de poliepen in de dikke darm wordt 
kwaadaardig. Bij grotere poliepen treden vaak bloedingen op. 

 Er kunnen zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren 
aangetroffen worden in de dikke darm en endeldarm. Bij een 
kwaadaardige tumor spreken we van kanker. Mensen die 
ouder zijn dan 50 jaar, worden het meest getroffen. Minder 
dan 20% van de mensen met een tumor of een poliep hebben 
last van rectale bloedingen. Wanneer er wel bloed vrijkomt, 
dan is het meestal minimaal.  

 Rectaal bloedverlies kan ook optreden door het gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen, zoals: coumarinederivaten 
(antistollingsmiddelen), acetylsalicylzuur (een medicijn dat 
pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend werkt, 
beter bekend onder de merknaam Aspirine), NSAID’s 
(afkorting van Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, 
ontstekingsremmende middelen). 

 Een hevige bloeding vanuit de maag of dunne darm kan ook 
rectaal bloedverlies veroorzaken. De passage van het bloed 
verloopt in dat geval in die mate, dat er geen melena ( is een 
zwarte, kleverige, teerachtige ontlasting, met een 
kenmerkende geur) gevormd wordt. 
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Achtergrond informatie roodheid van de huid  
 

Huiduitslag (exantheem) is een reactie van de huid als gevolg 
van een lokale ofl lichamelijke ( systemische) aandoening. Een 
exantheem uit zich vaak als erytheem: rode huidvlekken door 
bloedovervulling (hyperemie) als gevolg van bloedvat-verwijding 
(vasodilatatie). Het is uitslag aan het buitenoppervlak (epidermis) 
van het lichaam en wordt onderscheiden van enantheem ( uitslag 
op slijmvliezen)  
Lokaal  
Reactie op contact huid met planten (brandnetel, berenklauw) of 
insectenbeten (wesp, horzel, teek). Een infectie mogelijke 
oorzaken kunnen beschadiging van de huid, krabben, brand, bij 
huiddefect. Systemisch  
Allergische reactie op voedsel, medicatie of insectenbeet. Een 
geneesmiddel-exantheem is iets waar je alert op moet zijn in het 
verpleeghuis.  
Oorzaak exantheem  

 antibiotica,  

 barbituraten  

 sulfa bevattende medicijnen  

 Exantheem fixa, (rood-paarsvlekken op steeds dezelfde 
plaats),  

 antibiotica, waaronder sulfaatantibiotica, tetracyclines  

 fenolftaleïne (sommige laxeermiddelen)  

 Purpura  

 anticoagulantia  

 sommige diuretica  
 
 
 
 
Eczeem  

Term wordt meestal gebruikt voor de bovenste lagen van de 
huid. Het is een jeukende plek op de huid en er zijn verschillende 
fasen te herkennen:  

 acute fase : jeuk, erytheem., knobbeltjes, blaasjes en/ of 
natten, schilfering, korsten, kloven  

 sub acute fase: afname van deze verschijnselen met 
uitzondering van jeuk en roodheid  

 chronisch eczeem: afname jeuk en roodheid en vorming van 
grove huid (lichenificatie)  

 

Dermatis  
Term wordt meestal gebruikt voor de diepere lagen 
Verschijnselen zijn; rode huid, huidirritatie, huidpijn, pijnlijke 
plekken, blaasjes.  

 Oppervlakkige huidinfecties: ontsteking van enkel de 
bovenste huidlaag; roodheid, zwelling, pijn, zweertjes, 
puistjes, pusvorming (huidabces).  

 Diepere huidinfecties: tevens ontsteking van de dieper 
huidlaag en het onderliggende bindweefsel; roodheid, 
zwelling, pijn, koorts.  

Mogelijke oorzaken van dermatitis: verstoorde huidafweer 
reactie (=immuunreactie), zoals bij eczeem, psoriasis. infectie 
van de huid met micro-organismen zoals bacteriën, virussen, 
schimmels, gisten en parasieten. bijwerking van medicijnen, m.n. 
antibiotica  
Erysipelas  
Een acuut beginnende infectie van de dermis en van de subcutis, 
gepaard gaande met (vaak hoge koorts), koude rillingen algehele 
malaise en hoofdpijn, me veroorzaakt door bacterie 
(streptokokken). 
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Achtergrond informatie schedelletsel 
Het door uitwendig geweld (klap of val ) ontstaan van letsel aan 
het hoofd. Dit letsel kan zichtbaar zijn aan de buitenkant van de 
schedel en/of gezicht (wond/snee) maar kan ook onzichtbaar 
binnen de schedel ( hersenletsel) aanwezig zijn. 
 
Wekadvies  schedelletsel 
Uitvoering 

1. Wekadvies geldt voor de eerste 24 uur na het trauma. 

2. De eerste zes uur moet de cliënt ieder uur gecontroleerd 

worden, daarna iedere twee uur. 

3. Spreek hem of haar aan. Vraag bijvoorbeeld naar de naam 

van cliënt en vraag waar hij of zij is. Houdt rekening met 

eventuele slechthorendheid! 

4. Als dat niet direct lukt, raak cliënt dan aan of knijp hem/haar 

even. 

5. Als de cliënt niet normaal reageert op je vragen, neem dan 

direct 

contact op met de d.d. arts. De sufheid kan op een 

verslechtering van de toestand wijzen. 

6. Bel ook direct als cliënt last heeft van forse hoofdpijn, 

aanhoudende misselijkheid of herhaald braken. 

7. Vul na iedere controle EMV score in op lijst. 

8. Er mogen geen sedativa, slaapmiddelen of alcohol 

toegediend worden. Enige pijnstiller die gebruikt mag worden 

is paracetamol. 

 

 

 

Observatielijst schedelletsel EMV score  
Frequentie zie wekadvies 
Uitvoering van de Glasgow Coma Scale in een EMV-score  
Het openen van de ogen  
4 - spontaan: ogen spontaan open  
3 – op aanspreken: bij stellen van een vraag  
2 – op pijnprikkel: na toedienen van een pijnprikkel  
1 – niet : ogen blijven gesloten  
C – niet vast te stellen (zoals bijvoorbeeld bij een brilhematoom)  
De motorische reactie  
6 – gehoorzamen: het uitvoeren van opdrachten  
5 – lokaliseren: het lokaliseren van de pijnprikkel  
4 – terugtrekken: terugtrekken op een pijnprikkel  
3 – abnormaal buigen: abnormaal buigen op een pijnprikkel  
2 – strekken: abnormaal strekken op een pijnprikkel  
1 – geen: geen reactie op een pijnprikkel  
De verbale reactie  
5 – georiënteerd: geeft juiste antwoorden  
4 – verward: geeft onjuiste antwoorden 
3 – inadequaat: geeft onsamenhangende antwoorden  
2 – onverstaanbaar: maakt alleen geluiden  
1 – geen: reageert niet  
T – tube of afasie  

Let op!!  
Bij de EMV-score wordt altijd gekeken naar de beste reactie. Bij 
de motore reactie wordt altijd gekeken naar de beste reactie van 
de armen. Bij de motore reactie moet rekening gehouden worden 
met eventuele aanwezigheid van een parese/paralyse. De 
maximaal te behalen score bedraagt 15. 
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Achtergrondinformatie Slapeloosheid  
 

Onder slapeloosheid wordt het bestaan van een slaaptekort en/of 
slecht slapen verstaan, gepaard gaande met 
functioneringsklachten overdag. Slapeloosheid is een 24- 
uursprobleem. Meer slaperigheid overdag betekent een grotere 
kans op een specifieke slaapstoornis.  
 

Medicamenteuze behandeling  
Hypnotica zijn slechts incidenteel nodig: bij acute psychosociale 
problemen, bij passagère verstoring van het dag-nachtritme, 
zoals bij een jet lag, en bij chronische somatische aandoeningen 
met aanhoudende klachten ondanks specifieke behandeling.  
Richtlijnen schrijven voor dat het voorschrijven van hypnotica 
altijd gecombineerd moet worden met het geven van 
slaapadviezen, dat slaapmedicatie slechts kort voorgeschreven 
dienen te worden waarbij dagelijks gebruik vermeden moet 
worden. Pas op mogelijke interacties met alcohol of andere 
psychofarmaca.  
Kortwerkende slaapmiddelen hebben de voorkeur: 10 mg 
temazepam of 5 mg zolpidem. Langwerkende benzodiazepine 
worden soms voorgeschreven als sedatie of anxiolyse overdag 
ook wenselijk is: 2 mg diazepam.  
 

Chronisch gebruik van medicatie  
Chronisch gebruik van slaapmedicatie zou voorkomen moeten 
worden; meeste chronische gebruikers slapen beter of in elk 
geval niet slechter na staken. Strategie stoppen + begeleiding:  

 Signaleer chronisch gebruik  

 Peil motivatie tot stoppen  

 Probeer een stopbrief met praktische aanwijzingen 
(http://nhg.artsennet.nl)  

 Helpt dit niet en cliënt is wel gemotiveerd, dan kan de arts 
gereguleerde dosisreductie proberen.  

Hierbij wordt het gebruikte middel omgezet in diazepam en wordt 
de dosis hiervan telkens na 1 week verlaagd. 
Ontwenningsverschijnselen treden vooral op aan het einde van 
de reductieperiode. Bij een psychiatrische aandoening kan 
chronisch gebruik van benzodiazepinen nodig zijn. 
 

Specifieke slaapstoornissen  

 Restless legs’: voorlichting, bij ernstige klachten verwijzen of 
eventueel proefbehandeling dopamineagonist of kortdurend 
clonazepam.  

 ‘Periodic leg movement disorder’: voorlichting, verwijzing bij 
ernstige klachten.  

 Slaapapneusyndroom: verwijzing voor diagnostiek, en 
behandeling; contra-indicatie voor slaapmiddel.  

 Narcolepsie en ernstige vorm vertraagde-slaapfasesyndroom: 
verwijzing voor diagnostiek en behandeling.  
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Achtergrondinformatie Urineweginfecties  
 

Vies ruikende of troebele urine alleen is geen aanwijzing voor 
urineweginfectie (UWI). Uitgangspunt van de behandeling is het 
welbevinden van de cliënt en niet de (na) controle van de urine. 
Veranderde urine productie en sterke concentratie (reuk en 
kleur) wijzen niet altijd op een UWI. Check hiervoor eerst de 
vocht/voeding intake.  Indien de persoon geen klachten heeft en 
er wel vermoeden is op (of aanwijsbaar) een UWI hoeft niet 
meteen ingegrepen te worden. Dit om resistentie van antibiotica 
te voorkomen. Als er wel klachten zijn, ga dan eerst na of er 
(onlangs) een AB kuur gestart dan wel gestopt is. Er bestaat een 
kans dat deze kuur niet is aangeslagen.  
 

Dit verandert de beoordeling op het (opnieuw) starten van een 
kuur. Urinekweek, wanneer eerdere behandeling van een UWI 2 
maal heeft gefaald. Controle na afloop AB kuur is niet standaard, 
alleen op indicatie als de klachten nog aanwezig zijn. Indien de 
persoon een CAD of suprapubische katheter heeft en klachten 
heeft en verminderde urine productie, ga na of de CAD niet 
verstopt is en er blaasretentie is. 
  

Indien de persoon DM is en er zijn klachten dan is er een kans 
dat er  verstoorde bloedsuikers ontstaan. Het kan zijn dat de 
medicatie (tijdelijk) aangepast moet worden. Bloed in de urine of 
langs een CAD kan ook veroorzaakt worden door gruis in de 
urine of aanslag aan de CAD waardoor weefselbeschadiging 
ontstaan kan. 
 

Delier is zowel bij somatische als ook demente (-rende) 
bewoners te herkennen; het gedragspatroon is zo veranderd dat 
er sprake is van een ander gedragspatroon dan gewoonlijk bij 
deze persoon.  

 

 

In beide gevallen moet er ook aandacht aan besteed worden om 
geen nadelige gevolgen te laten ontstaan. (bijvoorbeeld 
valgevaar) Het wachten op het aanslaan van de AB kuur kan te 
lang duren om de delier te laten bestaan. Pijn is subjectief, zorg 
ook voor pijnmedicatie indien noodzakelijk. Verminderde intake 
kan ook door bijvoorbeeld slikproblemen ontstaan. Ga na wat de 
oorzaak van de verminderde vocht/voeding intake is, indien van 
toepassing. Check de gebruikte medicijnen bij het overwegen 
van een AB kuur; vanwege comorbiditeit worden er vaak 
meerdere medicijnen gebruikt welke elkaar kunnen beïnvloeden.  
 

Aandachtspunten opvangen van urine  

 Bij verpleeghuisbewoners is het gebruikelijk de urine zonder 
hygiënische maatregelen op te vangen.  

 Verse urine die op kamer temperatuur bewaard wordt moet 
binnen 2 uur onderzocht worden  

 Urine bewaard in de koelkast moet binnen 24 uur onderzocht 
worden 

 Urine kan niet opgevangen worden in incontinentiemateriaal 
(bevat gelvormers, die de uitslag beïnvloeden).  

 

Complicaties  
UWI kan voor de cliënt secundaire gevolgen hebben onder 
andere bedlegerigheid en achteruitgang in de ADL. 
Nierbekkenontsteking en prostaatontsteking zijn de belangrijkste 
oorzaken van sepsis bij ouderen. De sepsis veroorzaakt door 
gramnegatieve bacteriën  (b.v. E coli, Proteus, Pseudomonas) 
heeft een hoog sterfte percentage. Urosepsis gaat gepaard met 
hoge koorts en snelle pols, bij de geriatrische cliënt kan 
verwardheid het  enige symptoom zijn.  
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BUIKSTOTEN- HEIMLICH GREEP 
 Laat de cliënt staan of op een stoel zitten  
 Ga achter de cliënt staan, sla beide armen om de buik van 

de cliënt en bal één hand tot een vuist. 
 Buig de cliënt naar voren.  
 Plaats de vuist halverwege tussen de navel en het begin 

van het borstbeen.  
 Pak de eigen vuist met de andere hand beet en druk 

krachtig en snel de vuist in de buik en licht omhoog. De 
plotselinge samendrukking van de buik zal de lucht uit de 
longen van de patiënt drukken en zo de blokkade mogelijk 
uit de luchtpijp verwijderen.  

 Herhaal deze handeling maximaal 5 keer tot het obstakel 
loslaat.  

 Als ook dat niet lukt, geef dan opnieuw vijf rugslagen en 
vijf buikstoten.  

  
Als de cliënt bewusteloos is of bewusteloos raakt:  

 Nog een keer de Heimlich greep toepassen. (dit omdat de 
cliënt nu ontspannen is)  

 Cliënt plat op z’n rug leggen. Het hoofd van het liggende, 
bewusteloze cliënt opzij draaien en met een of twee 
vingers het voorwerp met lepelende of pakkende 
beweging uit de keel halen  

 Arts waarschuwen  
 Start met hartmassage- Indien passend binnen beleid. zie 

reanimeren. Telkens de mond inspecteren of er iets in zit.  
 

 
 
 
 
 
 

VIDEO HEIMLICH GREEP  

 
 
 
 
 
 

Terug naar verslikken 
Terug naar index 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xHM9aPG3zU0


REANIMEREN 
 

Borstcompressies 
Begin met 30 borstcompressies. Daarmee komt de circulatie 
weer op gang. Daarna geeft je 2 beademingen. 
 
Het geven van borstcompressie 
Voor het geven van borstcompressie doe je het volgende: 
 

 Kniel naast het slachtoffer. 

 Plaats de ‘hiel’ van een hand plat op het midden van het 
borstbeen en plaats uw andere hand hier overheen. 

 Zorg ervoor dat de vingers van je onderste hand geen druk 
uitoefenen op de ribben (bijvoorbeeld door ze op te tillen met 
de bovenste hand of de vingers in elkaar te haken). Let er op 
dat je niet onder het midden van het borstbeen drukt. De kans 
bestaat dan dat het onderste puntje van het borstbeen (het 
zwaardvormig aanhangsel) afbreekt. 

 Strek je armen, breng je bovenlichaam loodrecht boven het 
lichaam van het slachtoffer en druk het borstbeen minimaal 5 
cm (maar niet meer dan 6 cm) naar beneden. 

 Laat het borstbeen helemaal terugkomen, zonder het contact 
met het lichaam te verliezen. Het omhoog komen van het 
borstbeen mag ongeveer net zo lang duren als het indrukken 
ervan.   

 Herhaal dit in een tempo van tenminste 100 keer per minuut 
(maar niet meer dan 120 keer per minuut). 

 
 
 
 
 
 

Mond-op-mondbeademing 
Voor het geven van mond-op-mondbeademing volg je de 
volgende stappen: 
 

 Open na 30 borstcompressies opnieuw de luchtweg door 
middel van de kinlift. 

 Knijp het zachte deel van de neus dicht met je wijsvinger en 
duim, en leg je hand op het voorhoofd van het slachtoffer. 

 Laat de mond van het slachtoffer een beetje open. 

 Adem in en plaats je mond over de mond van het slachtoffer. 

 Blaas 1 seconde uit. Doe dit rustig, vermijd dus een snelle 
en/of krachtige beademing. 

 Controleer of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt. 

 Haal je mond van de mond van het slachtoffer en controleer 
of de borstkas weer daalt. 

 

VIDEO REANIMEREN  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Terug naar verslikken 
Terug naar index 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JX2hKI6MdkE

