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1. Inleiding  

Voor de opleiding tot spoedeisende hulp (SEH) verpleegkundige wordt verwacht dat ik 

een verwerkingsopdracht schrijf  met als doel; kwaliteitsverbetering op de afdeling waar ik 

werkzaam ben. Vorig jaar januari ben ik gestart met de opleiding tot SEH verpleegkundige. 

In maart ben ik gestart op de SEH van het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) te Ede. 

Hiervoor was ik werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige Intensive Care (IC) van het 

ZGV. Na het behalen van het diploma van de SEH opleiding, zal ik een combinatie functie 

gaan betrekken als IC-SEH verpleegkundige.  

Als je van een gespecialiseerde afdeling afkomt zoals ik van de IC, kijk je met een 

bepaalde blik en visie naar de divisie acute zorg, waarbinnen beide afdelingen vallen. 

Ondanks mijn ervaringen met de SEH en de collega's, was het in het begin van de opleiding 

wennen aan de andere werkmethodieken, opvangmethode van patiënten, protocollen en 

wijze van klinisch redeneren. De IC is een zeer gecontroleerde omgeving, waar een patiënt na 

de eerste diagnostiek terecht komt. Indien er zich een instabiele situatie voordoet, ben je vaak 

op de hoogte van wat de achtergrond van dit probleem kan zijn, zoals MOF (multi orgaan 

falen) als gevolg van een sepsis, nabloeding na een operatie of  intubatie bij een 

gedecompenseerde patiënt die niet voldoende ondersteuning krijgt van een CPAP machine 

(continues positive airway pressure), etc. De omgeving waarin deze situaties zich plaatsvinden 

is voor mij bekend en ik weet hoe te handelen, samen met mijn collega verpleegkundigen en 

artsen.  Op de SEH komt een patiënt ziek vanuit huis, al dan wel of  niet met een ambulance, 

maar diagnostiek moet nog gaan plaatsvinden. De patiënten kunnen zich zeer ernstig ziek 

presenteren, waardoor je op een andere wijze de patiënten opvangt en onderzoekt. Je bent je 

bewust van dat de klachten meerdere diagnostische mogelijkheden kunnen zijn. Doordat de 

patiënten zich presenteren met interne, chirurgische of  neurologische problematiek, werk je 

met een zeer divers team aan disciplines. Elke discipline dien je te leren kennen en mee samen 

te werken.  

Het was binnen deze samenwerkingen, dat ik merkte gewend te zijn aan een 

gecontroleerde en gestructureerde omgeving, waarbij de SEH setting een totaal andere setting 

is, iedere minuut telt in de diagnostiek van de patiënt. Het viel mij op dat er vaak 

ongestructureerd met een patiënt op intra-klinisch transport werd gegaan. De behandeld arts 

wil zo snel mogelijk naar de plaats van diagnostiek of  eigen behandelende afdeling, waardoor 
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er druk gezet werd om op intra-klinisch transport te gaan. De uitgangssituatie van de patiënt 

werd niet besproken voordat het intra-klinische transport plaatsvond. Ook het ontbreken van 

juiste hulpmiddelen viel mij op. Apparatuur en spullen werden op het bed gelegd, waardoor 

een chaotisch geheel ontstaat van snoeren.  

Voor mijn gevoel kan hierin kwaliteitsverbetering plaatsvinden en in overleg met mijn 

praktijkbegeleiders heb ik ervoor gekozen om dit punt voor mijn verwerkingsopdracht te 

gebruiken.   



Ter info: als ik in dit verslag schrijf  over de patiënt, dan heb ik het over de volwassen SEH 

patiënt die dusdanig ziek is, dat hij of  zij instabiel kan worden of  al instabiel is, lees: bedreigde vitale 

functies. Onder bedreigde vitale functies versta ik respiratoire en/of  hemodynamische instabiliteit en/of  

neurologische afwijkingen. (Dit leg ik uit in hoofdstuk 4) 
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2. Probleemstelling en doelstelling 

	 Als een patiënt op intra-klinisch transport moet voor diagnostiek, valt het mij op dat 
dit vaak op een ongestructureerde wijze plaatsvindt. Er is geen checklist voor intra-klinisch 
transport aanwezig of  een eenduidig beleid over welke medicatie en welke hulpmiddelen mee 
te nemen in de vorm van een protocol. Dit gebeurd op eigen inzicht van de SEH 
verpleegkundige en de arts. In de praktijk is het vaak de arts die snel op intra-klinisch 
transport wil naar de diagnostische afdeling of  eigen behandelende afdeling. Dit vanuit de 
wens om de patiënt op zijn of  haar bekende afdeling verder te behandelen. Hierdoor ontstaat 
vaak een getouwtrek aan het bed van de patiënt om snel weg te gaan. Mijn ervaring is zelfs 
dat nog weleens de uitdrukking " elke seconde telt"  wordt genoemd, terwijl het vertrekken 
vanuit een zo veilig mogelijke uitgangssituatie voor de patiënt wordt vergeten. Dit was voor 
mij een heikelpunt. Ook het ontbreken van goede hulpmiddelen maakt het minder 
overzichtelijk. De veiligheid voor de patiënt staat voorop, maar ook voor mij als 
verpleegkundige. Ik voel me verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt en wil dat deze op 
de juiste en correcte wijze verloopt.  Als ik dit niet juist uitvoer en de patiënt er schade door 
op loopt, kan dit juridische gevolgen voor mij als verpleegkundige en de arts hebben. Tevens 
stelt de IGZ eisen aan ziekenhuizen.  Om accreditaties te behalen als ziekenhuis, dien je aan 
strengere kwaliteitseisen te voldoen. Ook als SEH kunnen we daar niet om heen.  

	 Na een aantal incidenten en navraag bij mijn collega's, leverde dit de informatie op, 
dat ook zij de ervaring hebben, vaak te snel en onveilig op intra-klinisch transport te gaan. Dit 
bracht mij tot de volgende onderzoeksvraag: 



Kan het intra-klinische transport van een SEH patiënt op een gestructureerde 

en patiëntveilige wijze plaatsvinden, waardoor verbetering van de 
patiëntveiligheid ontstaat? 


  

Daarnaast geef  ik antwoord op de volgende deelvragen: 

1. Wat is een instabiele SEH patiënt? 

2. Wat wordt er bedoeld met intra-klinisch transport? 

3. Kunnen hulpmiddelen een toevoeging zijn aan kwaliteitsverbetering voor het intra-
klinische transport? 

4. Zijn er evidence based onderzoeken en wat verteld de literatuur over veilig intra-klinisch 
transport?	  

5. Hoe wordt het intra-klinische transport nu uitgevoerd, is dit veilig? 
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6. Hoe gaan andere ziekenhuizen om met intra-klinisch transport? 

7. Welke kwaliteitsverbeteringen kunnen er doorgevoerd worden binnen het intra-klinische 
transport? 


De doelstelling van deze verwerkingsopdracht heb ik als volgt geformuleerd: 


Vanaf januari 2015 wil ik het intra-klinische transport van de SEH patiënt 

gestructureerd laten verlopen, vanuit een patiëntveilige uitgangssituatie gaan 
we als verpleegkundigen en artsen met de patiënt naar de diagnostiserende of 

behandelende afdeling. 



	 De meest wenselijke situatie is dat voor alle disciplines de patiëntveiligheid voorop als 
intra-klinisch transport plaats gaat vinden. Alle betrokken verpleegkundigen en artsen hebben 
hetzelfde doel voor ogen; de patiënt op een zo veilig mogelijke en gestructureerde wijze 
transporteren naar de diagnostische en/of  behandelende afdeling.  Dit wordt bewerkstelligt 
door op een eenduidige wijze te werken, het juiste protocol te hanteren en de juiste 
hulpmiddelen voor het intra-klinische transport te gebruiken.   
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3. Literatuuronderzoek 

	 Om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik een literatuurstudie verricht. Ik 
heb hierbij gebruik gemaakt van studieboeken, wetenschappelijke onderzoeken en 
vertrouwelijke bronnen op het internet. (zie de literatuurlijst voor verdere verwijzing). In dit 
hoofdstuk geef  ik een samenvatting van de verzamelde informatie. 


Kan het intra-klinische transport van een SEH patiënt op een gestructureerde 

en patiëntveilige wijze plaatsvinden, waardoor verbetering van de 
patiëntveiligheid ontstaat? 


De volgende deelvragen zal ik in dit hoofdstuk beantwoorden: 

1. Wat is een instabiele SEH patiënt? 

2. Wat wordt er bedoeld met intra-klinisch transport? 

3. Kunnen hulpmiddelen een toevoeging zijn aan kwaliteitsverbetering voor het intra-
klinische transport? 

4. Zijn er evidence based onderzoeken en wat verteld de literatuur over veilig intra-klinisch 
transport?	  


1. Wat is een instabiele SEH patiënt? 

Een instabiele patiënt op de SEH kan een aantal problemen hebben, waarbij hij of  zij 
bedreigde vitale functies heeft, te weten respiratoir en/of  hemodynamisch en/of  
neurologisch.(1) 

Respiratoir: Als een patiënt zich presenteert op de SEH met ernstige dyspnoe moet 
direct op basis van lichamelijk onderzoek hypoxemie worden aangetoond en 
uitgesloten. De ademweg moet vrij zijn. Zuurstof  moet worden toegediend, een 
zuurstofverzadiging van >90% wordt nagestreefd. Als de patiënt niet voldoende 
reageert op zuurstof  toediening, dient er overgegaan te worden op intubatie en 
beademing. Respiratoir falen kan ontstaan als gevolg van diverse aandoeningen, 
sepsis, pneumonie, COPD, longembolie, inhalatietrauma, etc.  

Hemodynamisch: Een patiënt kan zich op de SEH presenteren met cardiaal falen met 
diverse symptomen.  Het kan zijn dat de patiënt een lage bloeddruk heeft als gevolg 
van een vorm van shock. Ook kan de patiënt zich presenteren met een 
hartritmestoornis of  in een reanimatiesetting, etc. Voorop staat bij hemodynamisch 
falen dat het hart niet adequaat genoeg het lichaam en de organen kan voorzien van 
goede doorbloeding.   
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Neurologisch: neurologische problemen kunnen ontstaan als gevolg van respiratoir en/
of  hemodynamisch falen door te weinig zuurstof  of  doorbloeding van de hersenen. 
Ook kan een primaire neurologische afwijking het gevolg zijn van neurologisch falen 
zoals een CVA, epilepsie, of  een neurologisch trauma als gevolg van een ongeval etc. 
Voorop staat dat als gevolg van neurologisch falen een patiënt een verlaagd bewustzijn 
zijn heeft en een bedreigde ademweg.  


2. Wat wordt er bedoeld met intra-klinisch transport?  

Als een patiënt voor diagnostiek, te weten CT scan, angio, e.d. of  overplaatsing naar de 
behandelende afdeling gaat, zoals de IC/MC, spreken we over intra-klinisch transport. De 
patiënt wordt binnen de klinische setting vervoerd naar een andere afdeling.  


3. Kunnen hulpmiddelen een toevoeging zijn aan kwaliteitsverbetering van het 
intra-klinische transport? 

De juiste materialen en methoden zijn erg belangrijk voor het optimaal verlopen van het 
proces. Denk aan de ABCD methodiek.(2) Deze methodiek is zeer geschikt om voorafgaand 
aan het intra-klinische transport te doorlopen, met een verpleegkundige collega en/of  arts. 
Op deze wijze heb je de patiënt samen goed in kaart gebracht. Op de IC wordt een checklist 
gebruikt, die in het elektronisch patiëntendossier zit. Deze checklist moet doorlopen worden 
voordat je op intra-klinisch transport gaat. Dit gebeurd samen met de arts die mee gaat.(Bijlage 

1 IC checklist) Tevens maakt men op de IC gebruik van een rugtas waarin alle hulpmiddelen 
zitten indien de patiënt tijdens het intra-klinische transport instabiel wordt of  al is en 
ondersteund moet worden. In deze tas zitten alle materialen op de ABC te optimaliseren, 
zoals ambuballon, intubatiemateriaal, infusievloeistof, medicatie, etc.  


4. Zijn er evidence based onderzoeken en wat verteld de literatuur over veilig 
intra-klinisch transport? 

In de leerboeken van de spoedeisende hulp - en intensive care verpleegkunde heb ik geen 
informatie kunnen vinden over intra-klinisch transport en de aandachtspunten hiervoor. Ook 
de site van de Nederlandse vereniging spoedeisende hulp verpleegkundige leverde geen 
informatie op. Op de website van Pubmed en Elsevier heb ik wel een aantal onderzoeken 
gevonden, die ik kort zal bespreken. Voor de volledige artikelen verwijs ik u naar de 
literatuurlijst.   




(1) Redactie Boel, M.G., Machielse, P., Lichtveld, R.A., Bierens, J.J.L.M. Leerboek spoedeisende hulp 
verpleegkunde. Hfd 2, 4 en 6. 

(2) Alkemade, A.J., ABCDE een systematische benadering van de acuut zieke of  gewonde patiënt. Pgn 46-47.  
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	 Om mijn kwaliteitsverbetering meer kracht bij te zetten ben ik opzoek gegaan naar 
een aantal onderzoeken en richtlijnen. Helaas heb ik nergens een richtlijn voor de SEH over 
intra-klinisch transport met een instabiele patiënt kunnen vinden, dit verbaasde mij zeer. Wel 
vond ik nationale richtlijnen voor de intensive care zorg, hoe een IC patiënt te transporteren.  
Deze onderzoeken en richtlijnen zal ik hieronder kort toelichten. 


Parmentier-Decrucq et al. (2013). Adverse events during intrahospital transport of  critically ill patiënt: 
incidence and risk factors.(3) 

Dit artikel is een prospectief  en observatief  onderzoek. In dit onderzoek zijn 262 intra-
klinische transporten van 184 IC patiënten gevolgd, waarbij schade als gevolg van niet juist 
handelen en behandelen van de patiënt was ontstaan, voorafgaande het intra-klinische 
transport. Deze patiënten lagen aan de beademing. Voor het onderzoek werd er gekeken naar 
de risicofactoren, juiste beademing, sedatie en vullingstatus van de patiënt, tijdens het intra-
klinisch transport. Na het transport werd er gekeken of  de patiënt tijdens het transport 
dezelfde en juiste behandeling had ontvangen. Het ontbreken van de juiste hulpmiddelen, 
protocollen, materialen en kennis, bleek van invloed te zijn op de gekregen behandeling. De 
studie toonde niet aan dat dit leidde tot verlengde ligduur of  ligduur aan de beademing.   


 Jonathan, P.N., et al. (2007) Unxpected events during the intrahospital transport of  critically ill patiënts. 
(4) 

Ook dit artikel is een prospectief  en observatief  onderzoek. In dit onderzoek is er op de SEH 
gekeken naar 339 intra-klinische transporten en de risicovolle gebeurtenissen die kunnen 
plaatsvinden. De meeste gebeurtenissen waren gerelateerd aan apparatuur of  materiaal. Ook 
de instabiliteit van de patiënt speelde een rol. Hierdoor ontstond saturatie daling, EMV  
daling (eyes, motoric, verbal), hypotensie en uitwerking van sedatie. De meeste gebeurtenissen 
eisten een interventie. Als een specialist of  physician assistent meeging werd het aantal 
gebeurtenissen verminderd, maar niet uitgesloten. Het advies vanuit dit onderzoek is om 
richtlijnen en protocollen op te stellen om het intra-klinische transport optimaal te laten 
verlopen.  


V&VN (2012). Standaardhandeling. Intern transport van een intensive care patiënt.(5) 

De V&VN heeft een nationale standaardhandeling opgesteld, waarin beschreven staat hoe 
een IC patiënt te transporteren binnen de klinische setting. Welke taken en 
verantwoordelijkheden hebben de arts en verpleegkundigen, wat gaat er mee en wat wordt er 
geobserveerd. Dit is een handeling voor de intensive care's van Nederland. Voor de 
spoedeisende hulp is geen nationale standaardhandeling geschreven.  
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Lieshout, T.J. van (2001). Richtlijn voor het transport van intensive care patiënten. NVIC.(6) 

Ook de NVIC heeft in samenwerking met een intensivist van het AMC Amsterdam een 
richtlijn geschreven voor het intra-klinische transport van IC patiënten. Daarin wordt tevens 
de belangrijkheid van medische verantwoordelijkheid beschreven en de juridische gevolgen 
van de risico's die kunnen ontstaan door niet juiste uitvoering van intra-klinisch transport.  
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4. Praktijkonderzoek 

	 Mijn collega's op de SEH afdeling en medestudenten van de SEH opleiding heb ik 
een aantal vragen voorgelegd om antwoord te krijgen op mijn deelvragen.(Bijlage 2 Uitwerking van 

de enquête vragen) De medestudenten werken binnen de volgende 5 ziekenhuizen: Gelre 
ziekenhuis te Apeldoorn, Meander medisch centrum te Amersfoort, UMC te Utrecht, Isala 
kliniek te Zwolle en het Waterland ziekenhuis in Purmerend.  


Op de volgende vragen geef  ik in dit hoofdstuk antwoord: 

5. Hoe wordt het intra-klinische transport nu uitgevoerd, is dit veilig? 

6. Hoe gaan andere ziekenhuizen om met intra-klinisch transport? 

7. Welke kwaliteitsverbeteringen kunnen er doorgevoerd worden binnen het intra-klinische 
transport? 


5. Hoe wordt het intra-klinische transport nu uitgevoerd, is dit veilig? 

Om antwoord te krijgen op deze vraag ben ik op zoek gegaan naar een protocol over het 
intra-klinische transport binnen de SEH van het ZGV. Er is echter geen protocol over intra-
klinisch transport te vinden. Er is geen eenduidige werkwijze in een protocol vastgelegd. Dit 
kwam ook naar voren uit de antwoorden uit de enquête die ik mijn collega's had gemaild. Het 
intra-klinische transport vindt nu op eigen inzicht plaats. Mijn collega's gaven aan in overleg 
met de arts te bepalen welke hulpmiddelen, materialen en medicatie er meegenomen wordt. 
Tevens vond men het intra-klinische transport niet onveilig verlopen, men kon de situatie wel 
voor hen gevoel goed inschatten, maar het zou fijn zijn als er een eenduidig beleid komt, 
zodat alle disciplines zich aan de afspraken gaan houden. Alle respondenten gaven aan, dat 
men vond dat artsen te snel op intra-klinisch transport willen, zonder dat zij navraag doen of  
alles gereed is om op intra-klinisch transport te kunnen. Om het intra-klinische transport 
veilig te laten verlopen neemt iedere verpleegkundige op het bed of  in de zak de volgende 
hulpmiddelen, materialen en medicatie mee: 

- Monitor waarop vitale parameters bewaakt kunnen worden 

- O2 toediening, O2 fles, ambuballon en indien nodig een mayo 

- Infusievloeistof   

- Medicatie passend bij het ziektebeeld van de patiënt  

Mijn collega's gaven tevens aan het vervelend te vinden alle benodigdheden op bed te moeten 
zetten en losse infuuspalen mee te moeten nemen. Dit werkt tijdens het proces niet 
bevorderend en/of  overzichtelijk. 
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In het ziekenhuis is een VIM commissie. Deze commissie bespreekt de voorgekomen 
problemen die artsen en verpleegkundigen in een elektronisch programma registreren 
(veiligheid incidenten melding). Ik heb hen 2 vragen gesteld:  

Of  er meldingen binnen gekomen zijn over onveilig intra-klinisch transport van de SEH; 
geen een melding. En de vraag of  er meldingen zijn van intra-klinisch transport die 
afgebroken moesten worden, i.v.m. instabiliteit van de patiënt; ook geen meldingen. De vraag 
die oprees was, vinden wij het als artsen en verpleegkundigen veilig verlopen of  maken wij er 
geen VIM van?  


Bij de IC heb ik navraag gedaan hoeveel patiënten zij in 2013 vanaf  de SEH hebben 
opgevangen en het aantal patiënten tot oktober 2014: 


2013	 	 	 	 	 2014 

IC 	 	 159 patiënten	 	 IC	 	 68 

MC	 	   48 patiënten	 	 MC	 	 35 

Neuro MC 	 178 patiënten 		 NeuroMC	 gegevens ontbreken 

Totaal	 	 385 patiënten 		 Totaal	 	 103 patiënten  


 



Ik heb geen gegevens kunnen achterhalen van het aantal patiënten die voor diagnostiek naar 
een CT scan, angio of  ander onderzoek zijn gegaan. Veel patiënten gaan daarna gelijk door 
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naar de behandelende afdeling, zoals de IC/MC/NeuroMC. Toch zijn dit veel intra-klinische 
transporten op jaarbasis waarbij een patiënt instabiel zou kunnen zijn of  worden.  


6. Hoe gaan andere ziekenhuizen om met intra-klinisch transport? 

Mijn medestudenten van de SEH opleiding heb ik de vragen voorgelegd of  zij een protocol 
of  checklist hebben op de SEH afdeling en hoe zij op intra-klinisch transport gaan. Ook daar 
kwam naar voren dat geen enkel ziekenhuis een protocol of  checklist heeft over het intra-
klinische transport en dat men het naar eigen inzicht uitvoert. Men maakte wel gebruik van 
een noodkit waarin intubatiemateriaal, infusievloeistof  en medicatie zit om indien nodig te 
kunnen gebruiken.  


7. Welke kwaliteitsverbeteringen kunnen er doorgevoerd worden binnen het 
intra-klinische transport? 

Mijn collega's gaven na aanleiding van de enquête duidelijk aan behoefte te hebben aan een 
eenduidig beleid. Geen getouwtrek aan het bed van de patiënt, maar op een patiëntveilige 
wijze het intra-klinische transport te starten. De patiënt volgens de ABCD methodiek door te 
spreken voorafgaande het intra-klinische transport en beter materiaal beschikbaar te hebben 
op de afdeling.  
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5. Conclusie 

	 Als je de wetenschappelijke onderzoeken leest geeft het gebruik van hulpmiddelen in 
de vorm van een protocol/checklist en juiste hulpmiddelen een enorme winst in de 
verbetering van de patiëntveiligheid. Artsen en verpleegkundigen dienen de vereiste 
competenties te beheersen hoe een instabiele patiënt te behandelen en te transporteren. In de 
praktijk blijkt dat we voor ons gevoel het intra-klinische transport niet onveilig uitvoeren, 
omdat we de situatie door onze ervaringen goed kunnen inschatten. Dit komt terug uit de 
enquêtes en uit het niet aanwezig zijn van VIM meldingen. Maar gebeurt het intra-klinische 
transport dan veilig of  vinden wij het als verpleegkundigen en artsen lastig om fouten te 
melden? Ondanks  het ontbreken van deze informatie is er toch behoefte aan eenduidig 
beleid, zodat alle disciplines het intra-klinische transport op een patiëntveilige wijze uitvoeren. 
Niet alleen het ontbreken van eenduidig beleid, ook het niet aanwezig zijn van juist materiaal 
wordt als een gemis gezien.   

	 Helaas heb ik niet alle gegevens kunnen achterhalen, zoals de gegevens over het aantal 
intra-klinische transporten naar de CT. Ik heb dit geprobeerd via de afdeling ICT, dit was 
voor hen echter erg lastig te achterhalen, maar voor mijn gevoel geeft het ontbreken van deze 
gegevens geen andere kijk op de uitkomst van dit onderzoek.  
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6. Aanbevelingen 


	 Na aanleiding van mijn literatuur -en praktijkonderzoek heb ik de volgende 
aanbevelingen opgesteld: 


Aanbeveling 1 

Eenduidig beleid opstellen in een protocol voor intra-klinisch transport. Welke taken en 
verantwoordelijkheden hebben de verpleegkundige en arts, welk materiaal moet mee op 
intra-klinisch transport en hoe wordt dit voorbereid.  


Aanbeveling 2 

Checklist opstellen waarop de wijze van doorlopen van de patiëntsituatie staat beschreven. 
Deze checklist wordt voor elk intra-klinisch transport gebruikt om een patiëntveilige 
uitgangssituatie te creëren.  


Aanbeveling 3 

Aanschaffen van hulpmiddelen waardoor de patiëntveiligheid tijdens het intra-klinisch 
transport kan worden gewaarborgd. Geen losse infuuspalen om mee te nemen, al het 
materiaal netjes aan het bed of  in een tas (noodkit).  


Aanbeveling 4 

Artsen en verpleegkundigen stimuleren tot het registreren en melden van fouten en/of  
ongewenste situaties die zich voordoen op de SEH. Werkprocessen en verbeteringen komen 
daardoor beter in beeld.  


Aanbeveling 5 

Verricht over een jaar opnieuw onderzoek, om aan te kunnen tonen of  de aanbevelingen ook 
daadwerkelijk tot een patiëntveilige situatie hebben geleidt als intra-klinisch transport 
plaatsvindt.  


	 Door deze uitkomsten in mijn onderzoek heb ik voor de SEH van het ZGV een 
checklist ontwikkeld. Deze checklist moet doorlopen worden, alvorens het intra-klinisch 
transport plaatsvindt. De protocollen worden door de werkgroep binnenkort herzien en 
verbeterd. Mijn aanbeveling van het ontbreken van een intra-klinisch transport protocol zal 
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daarin meegenomen worden. Tevens is er in overleg met de SEH artsen, afdelingshoofd en 
mijn begeleiders besloten, materiaal aan te schaffen om het proces te optimaliseren. Dit houdt 
in dat voor de SEH, infuuspalen en wegklaptafels voor op het bed en 2 tassen waarin 
intubatiemateriaal, IV toegang, infusievloeistof  en medicatie komt, aangeschaft mogen 
worden.  Al deze materialen zijn bedoeld voor de 2 traumaopvang bedden.  
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7. Nawoord 


	 Het werken op een SEH is enorm dynamisch en mooi om te doen. De patiënten op de 
afdeling, de poort van het ziekenhuis, zo goed mogelijk behandelen en optimaliseren of  
zorgen dat ze op de juiste afdeling de juiste zorg ontvangen. Ik vind het enorm boeiend werk 
en zeker in de toekomstige combinatie met de IC zie ik een persoonlijke uitdaging.  

	 Het verbeteren van kwaliteit is voor mij altijd een belangrijk onderdeel geweest van 
mijn werkzaamheden. Ik vind het enorm boeiend om samen met collega's processen te 
verbeteren, zodat patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg worden geoptimaliseerd. Als je daar 
resultaat van ziet, geeft dat een enorm gevoel van voldoening. Met elkaar als team de 
standaard verhogen en elkaar hierin stimuleren, is niet alleen interessant om te doen maar 
zorgt ook voor een saamhorigheidsgevoel en neuzen die dezelfde kant op staan.  

	 Tijdens het maken van deze verwerkingsopdracht heb ik enorm veel steun, 
begeleiding, tips en waardering mogen ontvangen van mijn collega's. Ik wil mijn collega 
verpleegkundigen, artsen en praktijkbegeleiders dan ook heel hartelijk danken! Het proces om 
tot dit eindresultaat te komen was door privé omstandigheden niet altijd even makkelijk, maar 
ik ben enorm blij met het eindresultaat. Ik hoop dat ook mijn collega's de meerwaarde van de 
aanbevelingen mogen gaan ervaren op de afdeling en we hiermee samen zorgen voor een 
geoptimaliseerd proces van intra-klinisch transport waarbij de patiëntveiligheid gewaarborgd 
is.  
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Bijlage 1 Checklist intra-klinisch transport IC 
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Bijlage 2 Verwerking enquêtes SEH collega's en medestudenten SEH 
opleiding 

De volgende vragen heb ik aan mijn SEH collega's gesteld. 11 collega's hebben gereageerd. 


1. Als je op dit moment, situatie zoals hij nu is, op intra-klinisch transport gaat met een 

instabiele SEH patiënt, wat doe je dan voordat je op transport gaat? 

2. Vindt je dat het intra-klinisch transport op dit moment veilig verloopt, ga je voor jou 
gevoel veilig op pad met de patiënt? 

3. Zouden hulpmiddelen de veiligheid voor de patiënt vergroten tijdens intra-klinisch 
transport? Zo ja, welke? 


De antwoorden heb ik geanalyseerd en ik zal ze hieronder weergeven. 


1. De collega's gaven aan de volgende voorbereidingen te treffen: 

ABCD langslopen 	 	 7 

Arts bespreken 	 	 6 

Mayo 	 	 	 	 5 

Kap 	 	 	 	 8 

Medicatie/infusie 	 	 10 

O2 	 	 	 	 7 

Algemeen fiat 		 	 2 

Familie informeren 	 	 3 

Apparatuur klaarzetten 	 7 

Aansluitingen checken 	 1 

Overdrachtspapieren 		 3 

NTBR bekend 	 	 2 



2. Is het intra-klinische transport nu veilig: 

Nee 	 	 	 	 7 (artsen willen te snel weg) 

Ja 	 	 	 	 4 (indien goede inschatting wordt gemaakt van de situatie) 
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3. Hulpmiddelen helpen: 

Nee 	 	 	 	 1 

Ja 	 	 	 	 10 


Welke hulpmiddelen: 

Time out 	 	 	 4 

Checklist 	 	 	 4 

Tas (noodkit)	 	 	 7 

Bedmateriaal 	 	 	 5 



De volgende 2 vragen heb ik aan mijn medestudenten van de SEH opleiding gesteld. Zij zijn 
werkzaam bij de volgende. 5 ziekenhuizen: het UMCU, Meander medisch centrum, Gelre 
ziekenhuis, Waterland en Isala kliniek  


1. Hebben jullie op de SEH een protocol of  checklist voor intra-klinisch transport? 

2. Op welke gaan jullie nu op intra-klinisch transport? 


1. Protocol of  checklist aanwezig: 

Nee 	 	 	 	 5 

Ja 	 	 	 	 0 


2. Hoe ga je op intra-klinisch transport: 

Kar+beademingsmachine	 5	  

Monitor 	 	 	 5 

Tas (noodkit)	 	 	 5 

Eigen inzicht	 	 	 5 
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Bijlage 3 Checklist intra-klinisch transport SEH 

Checklist intra-klinisch transport SEH ZGV
ZIJN DE ONDERSTAANDE BENODIGDHEDEN MEE/GECONTROLEERD VOOR INTERN 
TRANSPORT
       Ja  Nee  NVT
A: 
Mayo         
Tube goed gefixeerd 
Nek geïmmobiliseerd
Net vrij gegeven
B:
O2 toediening via NS/Kap/NRM
Ambuballon
Waterset
O2 fles met voldoende volume
O2 fles oxylog open
Cuff voldoende opgeblazen 
C: 
IV toegang (evt CVL), 2x bij instabiele patiënt
Monitoring+reserve batterij
Infusie (ook in gesealde tas)
Drukzakken
Medicatie (ook in gesealde tas, evt uit koelkast)
Arterielijn
Infuuspompen
Thoraxdrain op slot
Bloedprodukten
D:
EMV       E: M: V:
 
Pupillen (grootte+reactie+vorm)   Links:   rechts: 
E: 
Kleding en sieraden verwijderd 
F: Parameters van de patiënt   HF:  RR:      /        Sat:     %
       AF:

Z.O.Z
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INFORMATIEVOORZIENING
Is de patiënt en zijn of haar familie op de hoogte?
Is de afdeling van ontvangst op de hoogte, bellen om te informeren dat transport gaat 
plaatsvinden:
CT   3947
OK  5604
IC   5541 
MC   5995
Neuro MC  5787
Is het beleid van de patiënt bekend, volledig beleid of NTBR? 
Zijn de overdrachtspapieren/TOPlijst mee?
Is er een arts die meegaat met het interne transport?
Zijn alle collega's op de hoogte van de situatie van de patiënt?
November 2014
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Spoedeisende hulp
Auteur: Charissa Stoelwinder 

!24


