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Voorwoord

Spoedeisende geneeskunde is probleemgeoriënteerd denken bij uitstek. Waar
op de polikliniek, de ziekenhuisafdeling of de intensive care de patiënt dikwijls komt met een diagnose, komt de patiënt op de spoedeisende hulp met
een klacht. En dan ook nog eens een klacht met een acuut karakter. Karakteristiek voor de opvang van deze vaak ongedifferentieerde en acuut zieke
patiënten op de spoedeisende hulp, is dat behandelingen frequent al gestart
kunnen worden voordat een diagnose bekend is: probleemgeoriënteerd denken pur sang. Het was daarom hoog tijd om binnen de probleemgeoriënteerd
denken-reeks aandacht te besteden aan dit jongvolwassen specialisme. Het
boek Probleemgeoriënteerd denken in de spoedeisende geneeskunde geeft een
beeld van de casuïstiek die op een spoedeisende hulp (SEH) kan voorkomen
en waarmee de SEH-arts geconfronteerd wordt.
Toen wij eind 2019 als redactie de auteurslijst samenstelden voor dit boek,
hadden we nooit kunnen voorspellen dat de wereld er binnen een paar
maanden tijd compleet anders uit zou zien. Het SARS-CoV-2 virus en de
overspoeling van de acute zorg kwam als een grote verrassing en had, en
heeft nog steeds, zijn invloed op de huidige maatschappij en het zorglandschap in het bijzonder. De belangrijke rol die de SEH-arts heeft bij de opvang
van acuut zieke patiënten kwam hierbij des te meer naar voren.
Alle auteurs van dit boek hebben vanuit hun belangrijke werk in de frontlinie direct te maken gehad met de COVID-19-pandemie en zijn gevolgen.
Desalniettemin heeft het ontwikkelen van dit boek nauwelijks vertraging
opgelopen. Een enkele keer werd gevraagd om uitstel, waarbij een oplossing
snel werd gevonden. Elk bericht bleef continu professioneel, vrolijk, en vol
energie, hoe druk de auteurs het ook hadden. Een SEH-arts is namelijk niet
zo snel uit het veld te slaan, zelfs niet door een pandemie. Een eigenschap
die inherent is aan het vak.
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Het traumateam: een multidisciplinaire opvang van de (trauma)patiënt
Foto: ZorginBeeld/ Frank Muller

Een ander zeer belangrijk begrip dat in de totstandkoming van dit boek naar
voren kwam is ‘samenwerking’. Voor de opvang van acuut zieke patiënten
is uitstekende samenwerking vereist om het beste resultaat voor de patiënt
te bereiken. Dit is tevens in dit boek zichtbaar. Om het beste resultaat voor
de lezer te bereiken is namelijk ook op verschillende gebieden, door verschillende auteurs, en soms ook multidisciplinair samengewerkt! Ook uw redactie
is hier een voorbeeld van.
In dit boek zult u kennismaken met het specialisme en de verschillende uitdagingen binnen het vak. Het boek heeft als doel u uit te dagen te leren
denken als een SEH-arts. We hopen dat dit boek u houvast zal bieden, niet
alleen bij het werken op de spoedeisende hulp, maar in allerlei spoedeisende
situaties die u zult tegenkomen tijdens uw medische carrière.
Dr. Heleen Lameijer en dr. Martijn Beenakker
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	Inleiding
Heleen Lameijer, Martijn Beenakker

De spoedeisende geneeskunde in Nederland is een jongvolwassen vakgebied
dat continu in ontwikkeling is. Het is snel, spannend, en elke dag is anders,
wat het tot een populair maar ook ingewikkeld specialisme maakt. Het vak
kan als breed en generalistisch gezien worden, maar is tegelijkertijd absoluut specialistisch vanwege de focus op voornamelijk de spoedeisende zorgvraag. Zorg die elk moment van de dag wordt geleverd.
De patiënt komt met een klacht, en niet met een diagnose. Het acute karakter van de spoedeisende geneeskunde maakt het werken door middel van
dit adagium uniek. Karakteristiek voor de opvang van acuut zieke patiënten
op de spoedeisende hulp (SEH) is dat behandelingen al gestart kunnen worden voordat een diagnose bekend is. Volgens de SEH-benadering wordt na
een eerste beoordeling een vitaal bedreigde patiënt eerst geresusciteerd en
gestabiliseerd. Dit is in feite al de start van een behandeling, gevolgd door
aanvullende initiële behandelingen. Een gerichte (hetero)anamnese, lichamelijk onderzoek, het inzetten van relevant aanvullend onderzoek en het
opstellen van een uitgebreidere differentiaaldiagnose volgt pas wanneer de
voorgaande stappen zijn doorlopen of wanneer een patiënt niet vitaal bedreigd blijkt te zijn. Het denken via deze methode zal onder andere gestimuleerd worden doordat u in verschillende hoofdstukken hetzelfde ziektebeeld,
aandoening of symptoom terug zult zien in een ander kader, met hierin een
verschillende prioriteit van behandeling.
De eerste beoordeling van een acuut zieke patiënt vergt veelal een andere
manier dan de klassieke manier van het uitvoeren van (lichamelijk) onderzoek. Het onderzoek dient namelijk gericht te zijn op het behandelen van
datgene wat het meest levensbedreigend is.
In dit boek zult u zien dat er gewerkt wordt volgens de ABCDE-methode:
airway, breathing, circulation, disability en exposure/environment. Met deze gestructureerde werkwijze kan de acute medische situatie op een gestandaardiseerde manier accuraat in kaart worden gebracht waardoor behandelingen
zo nodig direct kunnen worden ingezet. De ABCDE-methode wordt voor de
lezer van dit boek als bekend beschouwd. In verschillende hoofdstukken
zult u echter meegenomen worden in de uitvoering van deze methode. Het
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zal u hierin opvallen dat het uitvoeren van (bedside) point-of-care echografie
een verlengde kan zijn van het lichamelijk onderzoek, of zelfs in de ABCDEmethode kan worden geïntegreerd. Hoewel u in dit boek kennismaakt met
point-of-care echografie valt het goed aanleren en interpreteren van deze
techniek buiten het doel van dit boek.
U zult merken dat het opstellen van een differentiaaldiagnose in de acute
setting anders dan klassiek zal verlopen. Er dient binnen de SEH-benadering
vooral nagedacht te worden over de meest waarschijnlijke diagnose (most
likely), de diagnosen die u niet wilt missen en wilt verwerpen (veelal die met
een grote kans op mortaliteit of morbiditeit, zelfs als ze zeldzaam zijn, de
zogenoemde do-not-miss-diagnosen), gevolgd door overige diagnosen. In dit
boek ziet u deze benadering in meerdere hoofdstukken terugkomen, waarbij
er soms zal worden gekozen om diagnosen die geen spoedeisende interventie
nodig hebben, niet in de differentiaaldiagnose te noemen. De differentiaal
diagnose zal dan niet volledig zijn, maar desalniettemin perfect werkbaar
binnen de acute zorg. In andere hoofdstukken zal soms de volledige differentiaaldiagnose wel worden gegeven, naar voorkeur van de auteur.
Nog iets wat uniek is aan de spoedeisende geneeskunde is het werken in een
team. Zorgverleners die werkzaam zijn binnen de acute geneeskunde zijn
teamspelers. Je kunt hierbij denken aan kleine teams, van een SEH-arts en
een SEH-verpleegkundige, tot grotere teams zoals traumateams of reanimatieteams, waar meerdere medische specialismen en typen zorgverleners in
vertegenwoordigd kunnen zijn. Zowel goed teamleiderschap als -volgerschap
is essentieel. Hierin zijn samenwerking en communicatie de basis. Ook hiervan zult u meerdere voorbeelden aantreffen in dit boek.
Als laatste dient er in de spoedeisende geneeskunde vaak vroegtijdig nagedacht te worden over de dispositie van de patiënt. Dit begint al voordat de
patiënt op de SEH verschijnt. Er dient te worden nagedacht welk type kamer
(bijvoorbeeld een gewone bewaakte kamer, een shockroom, een traumakamer
of reanimatiekamer), welk type arts en verpleegkundige (heeft consultatie
van een collega-specialist bij de acute opvang bijvoorbeeld meerwaarde of
niet), en welk materiaal (bijvoorbeeld voor intubatie of stabilisatie) de patiënt
en het team nodig hebben. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met
niet alleen deze patiënt, maar alle patiënten die op dat moment op de SEH
aanwezig zijn, en zelfs nog zullen komen. Hiernaast dient al voordat de patiënt op de SEH verschijnt, nagedacht te worden over dispositie binnen het ziekenhuis of elders. Dit vergt onder andere vooruit kunnen plannen, verwachtingsmanagement, inzicht in structuur en beschikbaarheid op zowel de SEH
als in het ziekenhuis, inzicht in beloop van ziekte en crisisplanning én ad hoc
kunnen beslissen. Zowel medisch leiderschap als regievoering op de SEH door
de SEH-arts en specialist in de acute geneeskunde is hierin onontbeerlijk.

Deel 1
Airway
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E en patiënt met inhalatietrauma
Annemarie van der Velden, Maaike Feijnenbuik-Bink

Casus
U krijgt een vooraankondiging van de meldkamer dat er een ambulance onderweg is met een 70-jarige vrouw die door de brandweer bevrijd is na een
huiskamerbrand. Patiënte is wakker en reageert op aanspreken.

Vraag 1
Welke overwegingen neemt u mee in uw opvang nu u weet dat patiënte betrokken was bij een huiskamerbrand? Regelt u iets anders dan bij een normale opvang?

Antwoord 1
Het advies is om voor de opvang van deze patiënte het traumateam op te
roepen volgens het geldende protocol in uw ziekenhuis. Brandwonden vallen
onder traumatisch letsel en op basis van de vooraankondiging is nog geen
inschatting te maken of er verder ook sprake is geweest van trauma in engere zin. Verder is het wenselijk een opvangruimte op de SEH beschikbaar te
maken, zodat de opvang gelijk kan plaatsvinden. Ten slotte is het bij alle traumapatiënten, maar zeker bij brandwondenslachtoffers, van belang te anticiperen op een bedreigde luchtweg en zo nodig reeds voorzorgsmaatregelen te
treffen door uw team hierop te selecteren.

Anamnese
Bij binnenkomst op de ambulancebrancard vertelt patiënte dat waarschijnlijk een van haar kaarsen te dicht bij de gordijnen heeft gestaan. Zij sliep en
werd wakker, de kamer stond vol met rook en een zijde van de kamer stond
in brand. De brandweer heeft de voordeur geforceerd en patiënte uit de kamer
gehaald. Ze heeft een waaknaald en 15 l zuurstof per non-rebreathing masker.
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Vraag 2
Op welk type verwondingen of aandoeningen bent u bedacht?

Antwoord 2
Patiënte heeft een periode doorgebracht in een afgesloten ruimte met rook en
brand, dus mogelijk is er een inhalatietrauma door de hitte, een koolmonoxideintoxicatie, een cyanide-intoxicatie en natuurlijk brandwonden door blootstelling aan vuur of hete objecten. Ten slotte dient u rekening te houden met de
mogelijkheid dat patiënte trauma in engere zin heeft opgelopen bij haar poging uit de kamer te komen of bij de bevrijding door de brandweer.

Vitale functies
U onderzoekt patiënte volgens de ABCDE-systematiek. Patiënte heeft een beroet, bijna zwart aangezicht. Het stemgeluid is hees. Ademhalingsfrequentie
35/min, beiderzijds ademgeruis zonder bijgeluiden. Zuurstofsaturatie 100%
met 15 l zuurstof per non-rebreathing masker. Hartslagfrequentie 130/min,
bloeddruk 110/50 mmHg, capillary refill 3 sec. Bij het onderzoek van de huid
merkt u enkele beperkte tweedegraads brandwonden aan de extremiteiten op.

Vraag 3
Op welke zaken (anders dan de gebruikelijke) let u speciaal als u de luchtweg
bij een brandwondenpatiënt beoordeelt?
Vraag 4
Waar moet u op letten bij de interpretatie van de perifere zuurstofsaturatie?
Vraag 5
Welke bevindingen in anamnese en lichamelijk onderzoek noodzaken tot ziekenhuisopname ten behoeve van monitoring?

Antwoord 3
Let op aangezichtsverbrandingen, verschroeide neusharen, wenkbrauwen en
wimpers, roet in orofarynx, neus en proximale luchtwegen, roet in het sputum,
veranderd stemgeluid, heesheid of stridor, roet in mond en trauma in de hals.

