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Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen versie 6.45 

 
 Ingangsklacht ‘Partus’ wordt ‘Zwangerschap en partus’ 

 Ingangsklacht verdrinking: iedere afwijking in de ABCD in combinatie met ingangsklacht 

verdrinking leidt tot ‘U1 ambu’. 

 Triagecriterium ‘functie’: niet normaal kunnen gebruiken of belasten is aangepast in: niet 

normaal kunnen gebruiken of belasten” 

 Triagecriterium binnen ingangsklacht intoxicatie ‘overdosis toxische middelen (geen 

alcohol/drugs)’ wordt aangepast in ‘overdosis toxische middelen (geen alcohol)’ 

 Kindcheck is toegevoegd binnen de ingangsklacht intoxicatie 

 Bloedneus is aangepast naar U3 (was U2) 

 Hechtwond gelaat is aangepast naar U3 (was U2) 

 Extra uitleg/informatie binnen de C (kleur) toegevoegd voor kinderen. 

Kind: een ernstig ziek kind dat op de armen en benen een vlekkerige huid (perifere 

marmering) vertoont en koud aanvoelt, scoort grauw. Maskeren, cyanose met name rondom 

de mond, bij kinderen; scoort cyanose 

 Ziek kind: Koorts (toegevoegd) en jonger dan 3 maanden is U2 

 Meningeale prikkeling was U2, wordt U1 binnen ingangsklacht ‘ziek kind’ (alleen fysieke 

triage) 

 Advies tetanus indicatie: schaafwond is ook een indicatie (was eerder geen indicatie) 

 

 

Triagecriterium Kortademig 

Nu 2 triagecriteria: 

‘Kortademigheid, beloop’: niet snel ontstaan en snel ontstaan 

‘Kortademig’; nee, ja en ja snel ontstaan. 

 

Wordt 1 criterium: 

Samengevoegd tot ‘kortademig’ met de antwoordmogelijkheden: nee, ja en ja, snel ontstaan 
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Ingangsklacht Pijn Thorax 

Het triagecriterium ‘tijdsduur pijn thorax’; korter en langer dan 12 uur wordt verduidelijkt. 

Ondersteuningsvraag: Wanneer zijn de klachten die u op dit moment heeft begonnen? Zijn de 

klachten de hele tijd in dezelfde mate/ernst aanwezig? Zijn de klachten continue hetzelfde?   

 

Overal waar pijn staat komt ook druk te staan: 

 Uitstraling pijn thorax wordt uitstraling pijn/druk thorax 

 Beloop pijn thorax wordt beloop pijn/druk thorax 

 Tijdsduur pijn thorax wordt tijdsduur pijn/druk thorax. 

 Locatie pijn thorax wordt locatie pijn/druk thorax. 

 

 

Ingangsklacht Koorts kind  

Ingangsklacht Koorts kind is aangepast naar de laatste richtlijn van het NHG. Deze ingangsklacht is 

grondig aangepast. Bekijk deze goed!  

Grootste aanpassingen zijn: 

 Meningeale prikkeling is verwijderd bij de telefonische triage omdat in de praktijk blijkt dat 

dit telefonisch moeilijk is vast te stellen.  

 Hypothermie is ook verwijderd bij de telefonische triage 

 Triagecriterium “kreunen” wordt toegevoegd. Omschrijving: Een steunende, kreunende 

ademhaling waarbij tekenen van extra ademarbeid waar te nemen zijn is een dreigend teken. 

Ondersteuningsvraag: Is er een steunende, kreunende ademhaling waar te nemen? (door de 

triagist!) 

 Dehydratie was U3, wordt U2. 

 Veranderde huidskleur wordt U2. Omschrijving: Een bleke, grauwe gelaatskleur kan wijzen 

op een bedreigde circulatie. Ondersteuningsvraag: Hoe is de keur van de huid? Is de kleur 

anders dan normaal? 

 Hyperthermie > 42 graden toegevoegd U2 

 Ongeruste ouders wordt opgenomen als apart triagecriterium (U3) 

 Recidief koorts was U4, wordt U3 

 Sterk verminderde weerstand was U2, wordt U3 

 Triagecriterium ‘koorts’ is verwijderd binnen deze ingangsklacht 


