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Inhoud 

§  Uitleg ABCDE en interventies  

§  Casuïstiek  

§  Opdracht  

§  Nabespreken casuïstiek  



Waarom? 

§  Systematische benadering voor de acuut zieke patiënt  

§ à Treat first what kilss first ! 



ABCDE….? 

à  Treat first what kills first 

§  A  Airway 

§  B  Breathing 
§  C  Circulation 

§  D  Disabilities 
§  E  Environment 

  



A 

Alles betreffende ademweg  
 

(Potentieel) bedreigd bij  
v  Braken 

v  Zwelling mond/tong 
v  Bloeding  

v  Verminderd bewustzijn/lage EMV: tong in oropharynx 

     
    Let op bij hoge wervelfractuur 



A – interventies 

•  Head tilt – chin lift  
•  Jawthrust  

•  Oropharyngeale tube (mayo tube)  

•  Nasopharyngeale tube  
•  Intubatie 



B 

Alles betreffende ademhaling  
Ademfrequentie, saturatie (pulsoximetrie), ademarbeid, 
longgeluiden, symmetrie thoraxexcursies, … 

 
Bedreigd bij 

v  Pneumonie  

v  Pneumothorax 

v  Exacerbatie COPD  
v  Bradypneu 

 



B – interventies  

•  O2 per non-rebreathing masker of optiflow 
•  Vernevelen met bronchodilatator 

•  Niet invasief beademen  (BiPAP of CPAP) 

•  Invasief beademen  
•  Naald thoracocentese bij pneumothorax  

•  Pleuradrainage bij pleuravocht 



C 

Alles betreffende circulatie  
Bloeddruk, pols, doorbloedingsstatus vd weefsels, ischemie, 
contractiliteit hart, souffles, ecg, …   

 
Bedreigd bij  

v  Ischemie weefsels  

v  Shock (distributief, cardiogeen, obstructief, hypovolemisch) 

v  Aortadissectie 



C – interventies  

•  Intraveneuze toegang (1 of 2) 
•  Botboor 

•  Infuus aanhangen 

•  Trombolyse  
•  Vaso-actieve medicatie 

•  Hartcatheterisatie 
•  Bloedproducten  



D 

Neurologische inschatting 
Ø EMV-score 

Ø Nekstijfheid 
Ø Pupilgrootte en –verschil 

Ø Lateralisatie 
Ø Glucose  

Bedreigd bij neurologische aandoeningen;  

tevens uiting van ernst van ziekte  

 



D – interventies 

•  Antibiotica bij meningitis  
•  Naloxon bij lage EMV door intoxicatie met opioïden  

•  Glucose bij hypoglycemie 

•  CT cerebrum bij lateralisatie of pupilverschil  



E 

Alles betreffende de “environment” van de patiënt  
§ Temperatuur, huidafwijkingen, wonden, petechiën, rash, 

melaena…  

Aanvullende informatie maar meestal vind je bij ABCD al aanwijzingen 
voor een oorzaak  



E – interventies  

•  Voorkom afkoeling met dekens  



Vragen? 



De praktijk 



Casus 1  

Dhr F, 28 jr, komt op de praktijk. Hij heeft vorig jaar een episode gehad 
met veel jeuk en bultjes. Daarom heeft hij zich vorige week laten testen. 
Hij komt nu voor de uitslag van de allergietest.  



Patiënt zit in de wachtkamer, maar meldt zich bij jou omdat hij 
kortademig wordt.   

 

De arts zit in een moeilijk gesprek en heeft aangegeven dat je haar 
even niet mag storen.  

 

Wat doe je?  
(in groepjes van 3-4 bespreken, 5 mins)  



§  Stappenplan volgens ABCDE 

§  Welke acties onderneem je alvast zelf?  

§  Wanneer waarschuw je de arts?  





Beoordeling volgens ABCDE 

§  A – gezwollen lippen  

§  B – snelle ademhaling, iets piepend, sat 99%  

§  C – snelle pols, lage bloeddruk, voelt warm aan 

§  D – EMV15; helder alert; pupillen gb; glucose 6,8; niet nekstijf; geen 
lateralisatie  

§  E – urticaria over de romp; temp 37,6°C  

Waar zit het probleem?  



En nu? 



Wat verwacht je hierbij?  



Casus 2 

Mevrouw M, 54 jr, is op de praktijk voor een subcutane injectie vanwege 
huisstofmijt allergie. Ze zegt een raar gevoel in de keel te hebben, 10 
minuten na de injectie.  

Wat doe je?  

(in groepjes van 3-4 bespreken, 5 mins)  



Beoordeling volgens ABCDE 

§  A – niets te zien in de keel   

§  B – iets versnelde ademhaling, sat 99%  

§  C – pols 94/min, normale bloeddruk 

§  D – EMV15; helder alert; pupillen gb; glucose 5,2; niet nekstijf; geen 
lateralisatie  

§  E – huid geen afwijkingen; temp 37,4°C  

Waar zit het probleem?  



En nu? 



Take home messages 

² ABCDE is gericht op ‘treat first what kills first’  

² Tijdig handelen kan levens redden  

² Denk aan de epi-pen!  



Dank voor de aandacht! 


