
(poten'ële)	  belangenverstrengeling	   Geen	  /	  Zie	  hieronder	  	  
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Bedrijfsnamen	  

•  Sponsoring	  of	  onderzoeksgeld	  

•  Honorarium	  of	  andere	  (financiële)	  
vergoeding	  

•  Aandeelhouder	  
•  Andere	  rela'e,	  namelijk	  …	  
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-‐  ElisabethTweesteden	  

Ziekenhuis	  
-‐  Amphia	  Ziekenhuis	  
-‐  Jeroen	  Bosch	  Ziekenhuis	  	  

Disclosure	  belangen	  sprekers	  
	  



(Vervolg) Onderzoek 
�  Titel: ‘Ontwikkeling, validatie van een landelijk telefonisch 

triagesysteem voor de obstetrische spoedpatiënten met evaluatie 
van de implementatie’. 

 

�  Deelnemers:  

�  Onderzoeksgroep: Corlijn van Dijk MPA i.o., Bernice Engeltjes MPA, 
prof. F. Scheele, dr. R. Rijke en Dr. E. Wouters.   

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Triagewijzer + 
empirische testen 

Prospectief observationeel 
onderzoek 

Observaties van mate 
van implementatie 



Triage X 2  = triage voor zwangere vrouwen 

Corlijn van Dijk, MPA i.o.  
PA-Klinisch verloskundige en onderzoek Triagewijzer Verloskunde OLVG 
 
 
Bernice Engeltjes, MPA 
Projectleider en promovenda Landelijke Triagewijzer Verloskunde 
Hogeschooldocent Masteropleiding PA klinisch verloskundige 
Klinisch Verloskundige 



NTS ingangsklachten 

 

Partus 

Vaginaal bloedverlies 

Buikpijn volwassenen 

 



Cultuur binnen Nederlandse Triage Standaard 

 

Zwangerschap   =  risico verhogend 



Cultuur binnen verloskunde 

 

Zwangerschap  =   fysiologisch 

 

      tenzij….  

 

 



Eigen casus? 



https://
www.medischcontact.nl/
nieuws/laatste-nieuws/artikel/
verloskundige-triage-klaar-
voor-praktijk.htm 
  

Medisch Contact - 2014 
 

Verloskundig triagesysteem 
 

ROTS 
 

Masteropleiding PA klinisch  
verloskundige –  
Hogeschool Rotterdam 



Triage 

�  Het beslisproces van classificeren van patiënten naar 
de mate waarin het leven of de gezondheidstoestand 
bedreigd worden. De classificatie heeft als doel, dat de 
patiënten het meest geschikte vervolgtraject 
doorlopen binnen de vereiste mate van urgentie. (CBO, 
2008) 



Triage systeem 
 
 

 

 Stroomschema’s 
 
 

Discriminatoren 

 
 
 
 
 
 

 
Urgentie 

= 
Kleur code 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maximaal medisch 
verantwoorde 

wachttijd 

(CBO 2008, Huibers, 2009) 



Doel van triagesysteem 

�  Zorgprioriteit in spoedsituaties kunnen inschatten 

�  Effectiviteit verhogen  

�  Eenduidigheid krijgen 

�  Via klachten naar diagnostisch traject naar 
behandeltraject 

�  Kwaliteits- en toetsingsinstrument 

    (Huibers, 2009; Martijn, 2013) 



Triagewijzer – verloskunde 
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5 Ingangsklachten 



5 Urgentiecategorieën 



  
Een belangrijk item: de zwangerschapstermijn 

 

Miskraam < 16 weken  

Premature zwangerschap:  16 - <36+6 weken   

  (immatuur > 16- 23+6 weken) 

A terme zwangerschap: 37 – 41+6 weken 

Postterme zwangerschap: > 42 weken 



Vragen / opmerkingen? 

   

 

 

 

  Meer contact:    

    Bernice Engeltjes 

    b.engeltjes@hr.nl 

 


