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Voorwoord
In de meeste life support-cursussen wordt gebruikgemaakt van de ABCDE-systematiek. Deze systematiek bepaalt de volgorde van handelen als het gaat om acute levensbedreigende situaties in de klinische, maar met name ook in de preklinische fase. De
‘A’staat voor airway (luchtweg) en het is dan ook de luchtweg waar het eerst de aandacht naar uitgaat bij de benadering van de acute patiënt. Na het veiligstellen van de
luchtweg wordt de aandacht gericht op de ‘B’ van breathing (ademhaling).
Dit boek is gericht op elke werker in de zorg die te maken krijgt met verwachte maar
vooral ook onverwachte luchtweg- en ademhalingsproblemen. Hieronder vallen anesthesiologen, intensivisten, spoedeisendehulpartsen, militaire artsen, chirurgen, artsen
werkzaam in mobiele traumateams en iedereen die in opleiding is tot een van genoemde beroepen en functies. Ook anesthesiemedewerkers, verkoeverkamermedewerkers en verpleegkundigen werkzaam op de ambulance, intensivecareafdeling en
de Spoedeisende Eerste Hulp worden in hun dagelijks werk geconfronteerd met
luchtweg- en ademhalingsproblemen. Hoewel het accent van dit boek ligt bij de ‘A’
en de ‘B’ van de ABCDE-systematiek, wordt in meerdere hoofdstukken ook aandacht
besteed aan de ‘C’ (circulation), ‘D’ (disabilty) en de ‘E’ (exposure).
Gedurende zijn vijfjarige opleiding wordt de anesthesioloog intensief getraind in het
luchtwegmanagement en het beademen van patiënten, niet alleen in electieve omstandigheden maar ook in acute en extreme omstandigheden. De anesthesioloog is
dan ook de ‘A’- en ‘B’-expert en zijn hulp wordt daarom gevraagd bij het managen
van ‘A’- en/of de ‘B’-problemen. De anesthesioloog maakt gebruik van een veelheid
aan (invasieve en non-invasieve) luchtweg- en beademingstechnieken. Veel van deze
technieken worden uitvoerig in dit boek behandeld.
Gekozen is voor de probleemgeoriënteerde benadering. In de opleiding van vele medisch specialisten (en andere werkers in de zorg) is deze benadering inmiddels gemeengoed geworden. Alle auteurs hebben een grote expertise op het specifieke deelgebied waarover zij schrijven en zijn daardoor in staat om de lezer door vraag en
antwoord door het beloop van elk van de problemen te leiden. De diagnostische en
therapeutische interventies zoals beschreven in dit boek voldoen zo veel mogelijk aan
de evidence-based medicine (EBM)-richtlijnen. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal
nuttige tips en wetenswaardigheden.
Prof.dr. M.M.R.F. Struys, hoogleraar anesthesiologie, Universitair Medisch Centrum
Groningen

Alle in dit handboek opgenomen afbeeldingen waarbij onderstaand icoontje geplaatst is, zijn in
kleur te vinden in het deel ‘Figuren in kleur’, achterin het boek.

K

