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• https://www.youtube.com/watch?v=4WVjr
kOy0Nc
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Reanimatie op de dialyse

3

Paula Rensen

Disclosure

Geen	belangen	verstrengeling.

Afbeelding	academie
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Reanimatie op de dialyse
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Programma workshop

• Kennis quiz
• Overeenkomsten en verschillen aan de 

hand van een interactieve casus
– 4 x H en 4 x T

• Richtlijnen
• Oefenen
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De Quiz
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Vraag 1

Hoe diep wordt de borstkas ingedrukt 
tijdens het uitvoeren van de hartmassage?

Groen:   4-5 cm

Rood: 5-6 cm
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Vraag 2

Wat is de frequentie van de hartmassage?

Groen:  100-120 keer per minuut

Rood: 80-100 keer per minuut
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Vraag 3

Mechanische borstcompressie (bv lucas of 
autopulse) heeft voorkeur boven 
handmatige uitvoering van de hartmassage.

Groen:   Ja

Rood: Nee
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Stelling 1:

Beademen tijdens de BLS hoeft niet, er 
komt door de drukverschillen zuurstof in de 
longen.

Groen:  Juist

Rood: Niet juist
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Stelling 2

Voor de 2 beademingen heb je maximaal 15 
seconden.

Groen: Juist

Rood: Niet juist
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Benadering

Hoeveel reanimaties vonden in 2017 plaats 
buiten het ziekenhuis?

Afronden mag!
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Winnaar!
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Casus

68 Jarige man ligt op de dialyse. Hij is 
aangesloten aan het dialyse-apparaat. Plots 
wordt hij duizelig en voelt zich heel naar.
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Acties 

Controleer meneer volgens de ABCD 
methodiek;

– A= ademweg
– B= ademhaling
– C= circulatie
– D= bewustzijn
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Acties vervolg

• Roep hulp in van collega en dialyse arts
• Geef indien nodig de machine terug
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Vervolg casus (2);

Meneer trekt geheel bleek weg, draait met 
de ogen en haalt snurkend adem (gaspen)

Hoe ga je te werk?
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BLS protocol

Veiligheid 
Shake and shout
Ademhalingscontrole (max 10 sec)
Reanimatieteam oproepen
Start borstcompressies
Geef beademingen
Wissel 30:2
Sluit AED of defibrillator aan
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Verschil op dialyse

• Protocollair niets!

• Volg het geldende stappenplan.
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Verschil op de dialyse

Sluit het apparaat af
Laat naalden zitten
Maak ruimte
Zorg voor de andere patiënten
Patiënt zit in dialyse stoel!
Onderliggend lijden (co-morbiditeit)
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Tips voor de BLS

• Taakverdeling
• Meerdere verpleegkundigen
• Ken je stoel
• Snel afkoppelen
• Ruimte en privacy, denk er over na!
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Vervolg casus (3);

Je bent met je collega de BLS gestart.
Het reanimatieteam arriveert.

Wat zijn jou taken?
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Starten Advanced life support (ALS)

Ga door met het geven van de BLS!
Het team start de ALS op. 
Na 2 minuten wissel van masseur.

Zorg voor ruimte!
Laat je patiënt niet alleen.
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Wat zeggen de richtlijnen?

Niets specifieks!

Dus: doorloop het geldende protocol en 
behandel de 4xH en 4xT (reversibele 
oorzaken)
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Reversibele oorzaken

4 X H

• Hypovolemie
• Hypo elektrolyten
• Hypoxie
• Hypothermie
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Reversibele oorzaken

4 X T

• Trombo-embolie
• Toxicologie
• Tamponade
• Tension pneumothorax
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Frequentie

< 5 keer per jaar.

Kans dat je een reanimatie setting zelf moet 
starten is 1 x 5 a 6 jaar.

Ervaring krijg je niet!
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Vragen
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Samenvattend;

• Geen specifieke richtlijnen
• Komt niet heel frequent voor
• Voorkom circulatiestilstand door ABCD
• Volg de geldende richtlijnen

• Verdeel taken en ken je werkplek!
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Oefenen


