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DISCLOSURE



- Interactieve workshop

- stapsgewijze door NTS thoracale pijn



Doel triage = urgentie bepaling (met NTS)

Meest urgent

“Nederlandse Triage Standaard” meest gebruikt

(= semi-automatisch computer-based beslisinstrument)

– Ontwikkeld op SEH (met face to face, LO)  

– Alleen ‘gevalideerd’ t.o.v. ‘experts’…

Niet afgezet tegen uiteindelijke diagnose

NTS

U1 Levensbedreigend (<15min) U2 zeer ugent (<1u) U3 Urgent (<3u) U4 Niet urgent (<24u) U5 Advies 



ABCD R

• Airway (stridor; niet, niet bedreigend, acuut, obstruerend )

• Breathing (kortademig; gering, matig, hevig, niet/nauwelijks ademen)

• Circulation (kleur; normaal, bleek, grauw, blauw)

(vegetatieve verschijnselen; nee, voorbij, ja)

(AVPU; alert, verbale reactie, pijnreactie, bewusteloos)

• Disability (AVPU; alert, verbale reactie, pijnreactie, bewusteloos)

• Reanimatie (nee, ja)



Hoeveel tijd kost het je om ABCD R te bepalen als 

iemand zelf belt voor POB?

1) 0 minuten (je ‘hoort het al’ en vegetatieve verschijnselen vraag ik later) 

2) 30 seconden

3) 1 minuut



Wie vind het belangrijk dat de patiënt voldoende tijd 

krijgt om zijn/haar eigen verhaal te vertellen als het 

om ‘thoracale pijn’ gaat?

1) 0 minuten (je ‘hoort het al’ en vegetatieve verschijnselen vraag ik later 

2) 30 seconden

3) 1 minuut



Wie vind het belangrijk dat de patiënt voldoende tijd 

krijgt om zijn/haar eigen verhaal te vertellen als het 

om ‘thoracale pijn’ gaat?

Hoeveel tijd krijgt zo’n patiënt gemiddeld bij jou?

1) 20 seconden 

2) 30 seconden

3) 50 seconden

4) 90 seconden

5) >90 seconden



In Ede ongeveer 50 seconden

Bij primair 20 seconden



Hoeveel tijd ben je bezig met iemand met POB?

1) 2 minuten 

2) 3 minuten

3) 4 minuten

4) 5 minuten

5) 6 minuten

6) 7 minuten



In Ede ongeveer 7 minuten

Bij primair 6 minuten



• ABCD R 

• ook ingang via kortademig

1. ernst pijn thorax: geen/licht <4/matig 5-7/hevig 8-10

2. locatie: 1 vinger links of rechts/niet 1 vinger/midden

3. uitstraling: geen/ buik, benen/re arm, rug/li arm/kaken

4. karakter: stekend/scherp/onduidelijk/drukkend, beklemmend

NTS bij telefonische triage pijn thorax (1)



NTS bij telefonische triage pijn thorax (2)

5. duur: voorbij/>12 uur/<12 uur/snel erger, progressief

6. Vegetatieve verschijnselen: ja/nee

7. Coronairlijden in voorgeschiedenis: ja/nee

8. provocatie: houdingsafh/aspec/vast aan adem/inspanningsgebonden



‘Visualiseer door de telefoon’



‘Lekker typisch’ 

1. Verontrustende pijn midden op de borst, drukkend/beknellend
2. Uitstralend naar kaken en/of schouderbladen en/of armen
3. Zowel misselijk, transpireren, bleek/grauwig (vegetatieve verschijnselen)
4. Eventueel Voorgeschiedenis oud MI, CABG, PCI

roken

versterf hartspierweefsel
circulatie in problemen, dreigend O2 tekort weefsels

lichaam compenseert met verhogen sympathicusactiviteit



- Wie gebruikt ‘alleen’ het verhaal van de patiënt?

- Wie ‘loopt lijstje met 8 vragen af?

- Hoe doe je dat? (voorbeelden uit zaal)

- Welke van de 8 vragen vind je het lastigst?

- Hoe ‘uitstraling’ en vegetatieve verschijnselen?

- Ken je ‘afleiders’ (cognitive bias)? 



Bestaande kennis over NTS

1) Contacten afgezet tegen ‘expert opinion’ 

- 10% van de contacten ‘onveilig’

- 50% simulatie contacten ‘onveilig’ (“vignetten”)

Hoe weten die ‘experts’ dat?

Huibers 2011, J Scand Prim Care Systematic review



2) Calamiteiten-onderzoek

Definitie calamiteit in medische setting (WHO):

Een ‘non-intended’ of onverwachte gebeurtenis die resulteert in dood

of ernstige fysieke schade

Bestuderen calamiteiten casussen (IGZ) leidden tot:

‘oplossingsreflex’ verminder aantal onveilige contacten…



Hoe vaak komt een calamiteit voor op HAP?

1. 1:100.000 contacten (0,001%)

2. 6:100.000 contacten (0,006%)

3. 1:10.000 contacten   (0,01%)

4. 6:10.000 contacten   (0,06%)

5. 1:1000 contacten      (0,1%)



Hoe vaak komt een calamiteit voor op HAP?

1. 1:100.000 contacten (0,001%)

2. 6:100.000 contacten (0,006%)

3. 1:10.000 contacten   (0,01%)

4. 6:10.000 contacten   (0,06%)

5. 1:1000 contacten      (0,1%)



2) Vervolg Calamiteiten-onderzoek

Regio Utrecht (Primair) 2013:

Aantal contacten:  322.976   

Klachten: 185   (0.06%; 6:10,000)

Calamiteiten: 19   (0.006%; 6:100,000)

5/19 cardiaal, 6/19 AAA

menselijke fout 2/3

‘organisatie’ 1/3

Stichting Primair Huisartsenposten. Jaarverslag 2013



3) Calamiteiten versus ‘controles’ (Scandinavie)

Naluisteren gesprekken calamiteiten vs. controles

- beller geeft minder info aan triagist (krijgt minder kans!)

- meer gesloten vragen

- triagist geeft minder ’ik heb begrepen’ terug aan beller

 alleen algemene informatie over calamiteiten

 onderzoekers niet ‘geblindeerd’ (hindsight bias)

Ernesäter BMJ open 2014, Malpractice claims Sweden



Voordat we gegevens laten zien…

Stelling:

vrouwen hebben atypische klachten vergeleken bij mannen

Eens/oneens?



Mannen (n=189) Vrouwen (n=187)

Geen ACS 

(n=164)

ACS 

(n=25)

p-waarde Geen  ACS 

(n=170)

ACS 

(n=17)

p-waarde

Leeftijd  in jaren  (n=376) 59.7 68.1 0.01 62.3 70.8 0.07

Gem. duur gesprek in min.sec (n=376)
7.12 6.54 0.64 7.34 4.55 0.002

Gem. duur intro patiënt in sec (n=58)
55  50 0.84 47 39 0.62

Drukkend gevoel/pijn  (n=333) 48.3 61.9 0.24 59.1 84.6 0.07

Uitstraling (n=326) 52.2 77.3 0.03 62.1 80.0 0.17

Misselijk, zweten, bleek (n=334) 54.0 79.2 0.02 49.7 71.4 0.12

Kortademig (n=258) 61.7 64.3 0.85 65.3 87.5 0.20 

Verdacht voor ACS volgens onderzoeker
30.8 65.0 0.003 31.4 80.0 0.001

Gekozen urgentie (n=376)

U1 34.1 48.0 0.18 28.8 70.6 0.001

U2 26.8 40.0 0.17 30.6 29.4 0.92

U3-4-5 39.0 12.0 0.009 40.6 0.0 <0.001



Take home messages

1.‘visualiseer’ klachten en situatie

2.  Vraag niet naar wat de patiënt al gezegd heeft

3.  Wees alert op‘afleiders’

4. ‘niet pluis’mee laten wegen 

5. Man/vrouw verschillen zijn anders dan wordt ‘verkondigd’

6. Triage thoracale pijn heb je niet zo makkelijk veranderd

5. Safety First gaat bruikbare gegevens opleveren!


