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Voorwoord 
 

Vol trots presenteert de landelijke werkgroep kinder intensive care haar 3
e
 richtlijnen: 

 

“landelijke verpleegkundige richtlijnen voor de zorg rondom het kind met 

neurotrauma”. 

 

Deze keer niet in syllabus vorm maar, een digitale versie. 

 

Al 9 jaar timmert de landelijke werkgroep flink aan de weg en er zijn inmiddels 3 

landelijke richtlijnen verschenen. Ook organiseert zij voor de 3
e
 keer een landelijke 

bijscholing waar verpleegkundigen van diverse afdelingen hun kennis over het ernstig 

zieke kind met neurotrauma kunnen bijspijkeren. 

 

Het doel van de werkgroep is: 

 

 Het bevorderen van meer uniformiteit van verpleegkundige zorg in de 8 kinder IC 

centra in Nederland. 

 Kennisoverdracht naar collega-verpleegkundigen in eigen centra. 

 Kennisoverdracht naar collega- verpleegkundigen in perifere centra. Hiermee 

bedoelen we  kinder-, SEH-, ambulance- en IC verpleegkundigen die te maken 

krijgen met ernstig zieke kinderen. 

 

We willen deze doelen bereiken door het opstellen van richtlijnen, organiseren van 

bijscholingen en het bijhouden van onze website: www.picu.nl. 

 

2010 staat in het teken van het kind met neurotrauma, een groot onderwerp  waar veel over 

te zeggen valt. In de syllabus komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

 

 

Pathofysiologie bij neurotrauma, acute opvang en opvang op de kinder IC. 

Pediatric Glasgow Coma Scale en pupilreactie. 

Meting van de intracraniële druk. 

Medicamenteuze behandeling van verhoogde intracraniele druk. 

Koelen bij neurotrauma. 

Diabetes Insipidus. 

Orgaandonatie. 

Revalidatie. 

 

http://www.picu.nl/
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De richtlijnen zoals ze hier voor u liggen zijn tot stand gekomen door kennis en ervaring 

uit de 8 kinder IC centra te bundelen. Dit is gebeurd onder supervisie van 

kinderintensivisten uit alle centra. We benadrukken dat het richtlijnen zijn en geen 

protocol en dat er in de diverse centra op verschillende manieren mee om kan worden 

gegaan. 
 

Wel hopen we dat deze richtlijnen u kunnen helpen de zorg voor kinderen met 

neurotrauma te optimaliseren. 

 

 

 

Namens de werkgroep; 

Digna van Geest. tgeest@umcutrecht.nl   

Kinder Intensive Care Verpleegkundige, UMC Utrecht, afdeling Pelikaan  
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     Hoofdstuk 1  Neurotrauma  

                             
Traumatisch hersenletsel komt bij kinderen vaker voor dan bij volwassenen en is een 

frequente oorzaak van morbiditeit en mortaliteit door ongevallen op de kinderleeftijd. 

Schedeltrauma komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 30% van de kinderen overlijdt 

aan traumatisch hersenletsel, velen houden er hersenletsel aan over.  

Hierdoor nemen ze een belangrijke plaats in op de kinder intensive care. De 

verantwoordelijkheid van de verpleegkundige bij de observatie van deze patiënten is hierin 

zeer groot. 

In dit stuk zal eerst aandacht besteed worden aan de pathofysiologie, hierna de behandeling 

diagnostiek, de bewaking aan de hand van neurologische monitoring en verpleegkundige 

aandachtspunten. Sommige aspecten zullen verderop in deze syllabus nog apart behandeld 

worden waardoor enige overlap aanwezig is. In de verschillende centra zijn er ook kleine 

verschillen in behandelwijze of monitoring, waardoor soms andere termen genoemd zullen 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen hebben specifieke eigenschappen en zijn geen klein volwassenen. Anatomisch 

zijn de hersenen en schedel van jonge kinderen nog volop in ontwikkeling. De jonge 

hersenen zijn omgeven door een dunne en buigzame schedel. Het bot is nog niet verhard en 

onder de leeftijd van 2 jaar zijn de fontanellen nog open. Het kinderhoofd is proportioneel 

veel groter en zwaarder dan bij een volwassene. Wanneer het kind 2 jaar is, bedraagt het 

gewicht van de hersenen 75% van dat van volwassenen en op de leeftijd van 5-6 jaar is het 

ongeveer gelijk aan dat van volwassenen. Tenslotte zijn kinderen veel gevoeliger voor 

hypoxie en hypotensie en is de cerebrale bloedflow lager onmiddellijk na het 

hersentrauma. Kinderen zijn dus meer kwetsbaar voor een hersentrauma en de gevolgen 

kunnen ook veel erger zijn dan bij volwassenen. 

 

1.1 Pathofysiologie 

 

1.1.1 Definitie 

Er wordt gesproken van een neurotrauma als er schedel- en of hersenletsel is met een 

afwijkende glascow coma score (GCS), er wordt gesproken van licht trauma bij een score 

van 13-15,  matig trauma bij een score 9-12, ernstig trauma bij een score < 8. Ook als het 

kind wel op zijn hoofd gevallen is, maar op dit moment geen letsel lijkt te hebben, maar er 

wel sprake is geweest van bewustzijnsverlies en/ of posttraumatische amnesie en /of focale 

neurologische uitval, spreekt men van neurotrauma. 
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1.1.2. Oorzaken. 

Neurotrauma is het gevolg van mechanisch geweld op de hersenen en de omhullende 

structuren. De oorzaak ligt meestal bij een ongeval, maar men moet zeer alert zijn op 

tekenen van kindermishandeling. Helaas is een klein deel van de kinderen met 

neurotrauma hierdoor veroorzaakt. Men zal dan extra controleren op oude fracturen en 

retina bloedingen. 

 

Het trauma kan een bloeding veroorzaken, hematomen, oedemen, fracturen, contusie, 

afsluiting van cerebrale bloedtoevoer, ischemie en een infarct in de hersenen. De prognose 

wordt vooral bepaald door de ernst van het hersenletsel en niet door de breuk van schedel 

of schedelbasis.  

Het kind kan aanvankelijk zeer helder zijn, maar binnen zeer korte tijd verslechteren door 

hersenoedeem en/ of een zich uitbreidende bloeding met verhoogde intracraniële druk 

(ICP) tot gevolg. 

 

1.1.3. Vormen van neurotrauma 

Er zijn verschillende soorten letsel te onderscheiden, fracturen, bloedingen en kneuzingen 

Kinderen vertonen vaak een combinatie van deze letsels. Diffuse letsels worden het meest 

gezien. 

 

A. Fracturen: 

 de lineaire fractuur: dit is een fractuur van het schedeldak. Vaak zit ter hoogte van de 

fractuur een hematoom. Het grootste risico bij een schedelfractuur is een epidurale 

bloeding. 

 De impressiefractuur: Bij een impressie fractuur is het bot van de schedel naar binnen 

geduwd, dit leidt meestal tot een contusie van het onderliggende hersenweefsel. 

 De schedelbasisfractuur: Bij een fractuur van de voorste schedelgroeve kan een 

brilhematoom ontstaan. Er kan bloed en liquor lekken uit neus (het vocht test positief 

op glucose hierbij). Bij een fractuur van het rotsbeen kan er liquor en bloed uit het oor 

lekken.  
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B. Bloedingen: 

 Epidurale bloeding: Deze bevindt zich tussen het schedelbot en buitenste hersenvlies, 

de duramater. Een trauma leidt vaak tot een lineaire fractuur. Ten gevolge van deze 

fractuur ontstaat er een ruptuur van de arteria meningea media. Kinderen met een 

epidurale bloeding kunnen een symptoomvrije periode hebben en vervolgens kan 

plotseling sprake zijn van een sterke bewustzijnsdaling en unilaterale pupilverwijding. 

Er is dan sprake van inklemming en het kind moet met spoed voor CT en OK om de 

bloeding te ontlasten.  

 Acute subdurale bloeding: Deze bloeding bevindt zich tussen de duramater en de 

arachnoidea en is het gevolg van het verscheuren van ankervenen. Het ontstaan van 

een subdurale bloeding is vaak het gevolg van een ernstig schedeltrauma en gaat 

gepaard met cerebrale contusie en dit leidt meestal tot een verhoogde intracraniële 

druk. Door de contusiehaard kan er sprake zijn van focale epilepsie. 

 Chronische subdurale bloeding: Deze bevindt zich op dezelfde plek als de acute 

bloeding, maar komt pas tot uiting weken tot maanden na het trauma. Ze zijn vaak 

dubbelzijdig aanwezig en komen vooral voor bij jonge kinderen die mishandeld zijn. 

Retinabloedingen kunnen dan de verdenking versterken, die passen bij 

kindermishandeling 

 Subarachnoïdale bloeding: Deze bloeding bevindt zich in de hersenen zelf. Deze 

kinderen presenteren zich binnen korte tijd met symptomen die bij een intracraniële 

drukverhoging horen en focale epileptische insulten. 

 

C. Kneuzingen : 

 Kindercontusie: Een contusie kan het gevolg zijn van een gering trauma van het 

hersenweefsel. Bij het onderzoek worden geen duidelijke afwijkingen gevonden van 

het hersenweefsel. Na korte of  langere tijd kan een secundaire verslechtering optreden 

met of zonder insulten. Met insulten zijn deze kinderen vaak eerst goed wakker zonder 

klachten; daarna treden partiële of gegeneraliseerde insulten op, vaak zelfs een status 

epilepticus, waarvoor intubatie en beademing nodig kan zijn. Vaak ontstaan de 

insulten binnen 2 uur na het trauma. Deze vorm bestaat ook zonder insulten, deze 

kinderen verslechteren ook ineens. Dit bereikt vaak binnen 15 minuten de maximale 

achteruitgang. De symptomen zijn verder daling van het bewustzijn, abnormale 

bewegingen, reactie op ouders, onrust, diep coma, focale neurologische afwijkingen 

als negatieve pupilreactie, hemiparese, blindheid. Deze kinderen kunnen ook weer 

zeer snel herstellen, een klein deel overlijdt echter in deze fase. Bij deze verschijnselen 

moet er weer een CT-scan gemaakt worden om een hematoom uit te sluiten.  De CT-

scan is meestal normaal of er wordt een zwelling gezien van een of beide hemisferen. 

Waardoor deze zwelling ontstaat is onbekend. Bij de groep die overlijdt is altijd sprake 

van massale zwelling van de hersenen. 
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 Commotio cerebri: Hierbij is er sprake van een diffuus hersenletsel. Dit letsel leidt 

tot hoofdpijn, draai - duizeligheid, misselijkheid en (projectiel) braken. Op de lange 

termijn zijn de klachten sterk afhankelijk van de duur van het bewustzijnverlies en de 

posttraumatische amnesie. Na 3 maanden klaagt nog 10-15% van patiënten over 

hoofd- en nekpijn, duizeligheid, concentratie- en geheugenstoornissen. 

 Contusio cerebri: Hierbij is er lokaal hersenletsel dat gepaard gaat met oedeem en/of 

bloedingen van het hersenweefsel. Het letsel kan aan de kant van het trauma zitten 

maar ook aan de tegenovergestelde zijde van het trauma (contre coupe - letsel). De 

ernst is afhankelijk van de grootte en de locatie van hersenletsel. Ongeveer 10% van 

de kinderen met een cerebrale contusie ontwikkelt posttraumatische epilepsie. Hiervan 

is sprake als er herhaaldelijk insulten optreden in de jaren na het trauma.  

Convulsies in de eerste week na het trauma worden niet beschouwd als post- 

traumatische epilepsie. 

 

1.1.4.  Daarnaast is er onderscheid in vroeg en later ontstaan letsel: 

 

A. Primaire beschadiging: het directe trauma aan de hersenen door de impact van de 

klap of slag en acceleratie - deceleratie en rotatiebewegingen van het hoofd. De 

rechtstreekse impact geeft vooral de fracturen, primaire bloedingen en contusies . De 

bewegingen van het hoofd ten opzichte van de romp geven eerder aanleidingen tot 

laceratie van de hersenstructuren.  

B.  Secundaire beschadiging: ontwikkelt zich in de uren tot dagen na het ongeval en is 

een gevolg van:  

 

Intracraniële oorzaken: 

 Intracraniëel hematoom, hersenzwelling door verwijding van de hersenvaten, toename 

hersenoedeem, plaatselijk verminderde bloeddoorstroming door vaatspasme, waardoor 

een infarct kan ontstaan. 

Of 

 

Extra craniële oorzaken:  

 Hypoxie en hypercapnie door insufficiënte ademhaling, aspiratie en of thoraxtrauma, 

Hypovolemische hypoxie, shock door  letsel elders in het lichaam. (lever/miltruptuur, 

hematothorax, grote fracturen in de ledematen) of combinaties hiervan.  
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Beiden kunnen een activatie geven van het mediator netwerk en uitval van de 

autoregulatie.   

De autoregulatie die we zien bij gezonde hersenen, waarbij het cerebraal bloedvolume 

constant gehouden wordt, binnen bepaalde bloeddrukgrenzen, kan ernstig verstoord zijn 

door een cascade van biochemische, cellulaire en moleculaire reacties op het trauma. 

Glycemie- en electrolytenstoornissen, endocriene dysfuncties, epilepsie en 

stollingsstoornissen verergeren deze beschadiging. Volgens het Monroe - Kellie principe 

geeft een bijkomende massa of een toename in volume van één compartiment aanleiding 

tot vermindering van andere intracraniële compartimenten  of een verhoging van de 

intracraniële druk. De hersenen kunnen niet verminderen in volume. In de eerste fase 

wordt het cerebrospinaal vocht vanuit de schedel naar beneden geduwd in het spinaal 

kanaal. Wanneer de massa toeneemt in volume wordt ook het veneus bloed uit de schedel 

geduwd naar de vena jugularis. De ICP kan dus bij een beperkte volume toename onder 

controle worden gehouden door compensatie mechanismen.  Wanneer het volume van de 

compartimenten of een massa verder stijgt, dan zijn de compensatiemechanismen niet meer 

in staat de ICP onder controle te houden. Kleine intracraniële volumeveranderingen 

kunnen dan resulteren in grote ICP- stijgingen met kans op secundaire hersenschade en 

eventueel inklemming.  

 

1.1.5   Inklemming: 

 

De schedel inhoud is door enkele plooien van de dura, te weten de falx en tentorium 

cerebelli in compartimenten verdeeld. Door een plaatselijk ruimte innemend proces, 

bijvoorbeeld een hematoom buiten de grote hersenen, kunnen verplaatsingen van 

structuren van het ene compartiment naar het andere optreden. Hersendelen kunnen dan 

worden beschadigd door samen persing of verscheuring. Er zijn 2 vormen van inklemming 

met verschillende symptomen. 

 

 Bij tentoriële inklemming worden hersenstructuren van de supratentoriële ruimte 

naar het infratentoriële compartiment verplaatst. Dit laatste gaat gepaard met hevige 

hoofdpijn en later daling van het bewustzijn. Hierna treedt pupilverwijding op, eerst 

eenzijdig en vervolgens beiderzijds. Dit komt door rek en daardoor uitval van de 

nervus oculomotorius, die zich vlak bij de hiatus in het tentorium bevindt. Ook de 

aquaduct kan worden afgesloten waardoor hydrocephalus optreedt. De druk in de 

hersenen neemt dan nog verder toe. Er treden uiteindelijk bloedingen op in de 

hersenstam die tot de dood leiden.  

 

Symptomen: 

a. Hoofdpijn en (projectiel) braken 

b. Bewustzijn daalt tot coma 

c. Een verwijde, lichtstijve pupil (beklemming van N. III tussen  temporaalkwab   

en tentorium) eerst aan één, later aan beide zijden 

d. Hemiparese, van de tegenovergelegen zijde, door druk van  de   

temporaalkwab op de pyramidebaan  

e. Insulten 

f. Buigkramp, overgaand in strekkrampen 

 

 Bij zwelling van de kleine hersenen of een hematoom in de achterste schedelgroeve 

kan  inklemming in het achterhoofdsgat ontstaan, dit uit zich in stoornissen in de 

ademhaling en de vasomotoriek. Dit kan snel fataal aflopen. 
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Symptomen: irregulaire ademhaling, hypertensie, bradycardie (cushing triade) 

 

 

 
1         2  

 

Andere ziektebeelden waarbij soms een zelfde behandeling gestart wordt, in verband met 

verhoogde intracraniële druk zijn: 

 Hersenbloeding door andere oorzaken dan een trauma zoals bijvoorbeeld een AVM 

(arterioveneuze malformatie). Een AVM is een misvorming in het bloedvatstelsel, 

waarbij er sprake is van een abnormale kortsluiting (vaatmisvorming) tussen een 

arterie en een vene. Normaal voert een slagader onder hoge druk (door de 

pompwerking van het hart), zuurstofrijk bloed aan, dat via een fijn netwerk van 

haarvaatjes (capillairen) langs de hersencellen stroomt. Daar wordt de zuurstof 

afgegeven en vervolgens komt het zuurstofarme bloed via kleine afvoerende vaatjes 

samen in de grote afvoerende aderen. In dat aderstelsel heerst een lage druk. In een 

AVM ontbreekt het netwerk van haarvaatjes. Het gevolg is dat er op die plaats een 

soort kortsluiting bestaat tussen de slagader en de ader, waardoor de hoge druk die 

in de slagader heerst vrijwel rechtstreeks wordt uitgeoefend op de afvoerende ader. 

Hierdoor rekken de vaten op den duur uit en kan de wand beschadigen en er een 

bloeding optreden.  

 

Voor meer informatie over AVM kunt u ook kijken op de volgende site: 

http://www.nvvn.org/voorlichting/AVM_avm.html  

 Hoge druk door hersenoedeem  rondom het verwijderen van een hersentumor of 

daar aan voorafgaand.  

 Herseninfarct. 

  

http://www.nvvn.org/voorlichting/AVM_avm.html
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1.1.6  Behandeling neurotrauma 

 

De eerste behandeling start al bij de opvang door de ambulance ter plekke en op de Spoed 

Eisende Hulp (SEH). De verpleegkundige heeft een grote verantwoordelijkheid bij de 

observatie van deze patiënten omdat de preventie van secundaire schade niet alleen afhangt 

van het type behandeling, maar ook van de snelheid waarmee we deze instellen; het 

tijdsvenster voor nuttige interventies bedraagt enkele minuten. Primaire of secundaire 

schade kan blijvende letsels veroorzaken, met ernstige motorische, cognitieve of 

psychosociale disfunctie tot gevolg. Uit onderzoek is gebleken dat een “agressieve” 

behandeling een betere outcome geeft. 

 

  
 

A.  Opvang ter plekke 

 

De opvang van een kind met een ernstig neurotrauma dient volgens de geldende Pediatric 

Advanced Life Support richtlijnen plaats te vinden. Ten eerste is van belang het zeker 

stellen van een adequate oxygenatie en ventilatie: trauma Airway en Breathing. Hypoxie 

en hypotensie is uit onderzoek gebleken, hebben de grootste invloed op de outcome van 

kinderen met een ernstig neurotrauma. Hypoxie moet dus vermeden worden en 

onmiddellijk behandeld worden met de toediening van zuurstof. Als intubatie geïndiceerd 

is, ter plekke, zal moeten worden geprobeerd bloeddrukschommelingen te voorkomen, de 

patient pre-oxygeneren en cricoiddruk uitvoeren om aspiratie van maaginhoud zo veel 

mogelijk te voorkomen.   

Als hals- of nekwerveltrauma niet is uitgesloten zal de hals in neutrale positie gehouden 

moeten worden. 

Er zal een intraveneuze of intraossale toegang verkregen worden en er zal adequaat vocht 

toegediend worden. Vervolgens zal de neurologische evaluatie gemaakt worden. 

Ook zonder symptomen krijgen de kinderen op locatie een nekkraag en gaan ze op een 

wervelplank. Voor een uitgebreid protocol verwijzen we naar richtlijnen acute 

traumatische wervelletsels van het CBO (kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg). Bij 

tekenen van verhoogde intracraniële druk, zoals wijde lichtstijve pupil(len), hypertensie, 

bradycardie of een achteruitgang van de GCS kan osmotische therapie al op de plaats van 

het ongeval worden gestart. Ook kan tijdelijke hyperventilatie worden overwogen. Er zal 

een kop tot teen onderzoek gedaan worden voor transport, maar dit alles zal zo kort 

mogelijk tijd in beslag nemen om het 1
e
 belangrijke uur na het ongeval zo goed mogelijk te 

kunnen benutten en het kind zo snel mogelijk naar een centrum te kunnen brengen. 

Transport dient primair te geschieden naar een gespecialiseerd (kinder) trauma-centrum. 
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B.  Opvang op de SEH 

 

Hier worden de eerste vervolg onderzoeken gedaan. Na een top tot teen onderzoek volgens 

het ABC principe worden röntgen foto‟s genomen van het gehele lichaam om te kijken of 

er fracturen van de ledematen zijn en of er wervelletsel is. Zo nodig kan een echo van de 

buik  inwendige bloedingen uitsluiten. 

 

Indicaties voor opname ter observatie op de kinder intensive care (PICU) bij schedel 

– hersenletsel zijn: 

 GCS < 13 en of wisselend bewustzijn. 

 posttraumatische amnesie van > 1 uur,  

 bewustzijnsverlies van > 15 minuten 

 achteruitgang van het bewustzijnsniveau sinds het ongeval 

 duidelijk onder invloed van alcohol of drugs 

 schedelfractuur 

 bloed of liquor uit oor of neus 

 ernstige letsels elders aan het lichaam 

 gebruik van anticoagulantia 

 abnormale Ct-scan 

 

 

Vanaf de SEH naar de intensive care afdeling  
Het kind gaat bij verdenking van hersenletsel en/ of wervelletsel naar de CT-scan 

(computertomografisch onderzoek). Indien nodig zal het kind direct naar de Operatie 

kamer (OK) gaan, voordat hij of zij naar de kinder intensive care komt. Behandeling van 

intracraniëel letsel kan bestaan uit een operatie om een bloeding te ontlasten of om de ICP  

te verlagen door een deel van de schedel eruit te halen en deze zolang te plaatsen in de 

buikholte. De behandeling op geleide van meting van de ICP bij volwassen patiënten met 

een traumatisch hersenletsel en een GCS<9 is voldoende bewezen. Er zijn geen 

aanwijzingen dat dit bij kinderen anders zou liggen maar goede studies ontbreken. De 

drukschroef zal dan gelijk op de OK ingebracht worden, via waar een sensor in gebracht 

kan worden om de ICP te bewaken . Dit kan ook op de afdeling gebeuren. In sommige 

centra wordt de ICP gemeten via een EVD (externe ventrikel drain) hierbij kan ook liquor 

aflopen. Er zal verder laagdrempelig overwogen worden om een Ct-scan te maken bij 

verslechtering van de situatie van de patiënt. Voor de verpleegkundigen is belangrijk dat 

alle verplaatsingen van de patiënt met grote zorg en zachtheid gebeuren. Elke prikkel kan 

een toename van de ICP uitlokken. 
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C. Verdere behandeling op de kinder IC. 
 

 Normaal waarden:  

 

     Leeftijd             Ademhaling  Systolische bloeddruk   Hartfrequentie 

   < 1 jaar 30-40 70 110-150 

2-5   jaar 25-30 80-90 95-140 

5-12 jaar 20-25 90-110 80-120 

>12  jaar 15-20 100-120 60-100 

 

 

 Respiratie: Zorgdragen voor een adequate oxygenatie en ventilatie. Bij een GCS< 8 is 

er een indicatie om het kind te intuberen. Dit wordt vooral gedaan om de ademweg veilig 

te stellen, O2 toe te dienen, aspiratie te voorkomen en laagnormale waardes van de PCO2  

te bewerkstelligen. Bij indicatie voor hyperventilatie wordt gestreefd naar een PCO2  

tussen de 4,5-5,0 kPa. Er moet altijd endtidal CO2 gemeten worden omdat een te laag 

PCO2 vasoconstrictie geeft en een te hoog PCO2 juist vasodilatie. Beiden kunnen de ICP  

negatief beïnvloeden. Tegen ademen kan voorkomen worden door te sederen.  Als het kind 

niet geïntubeerd is, moet men alert zijn op veranderingen in het ademhalingspatroon door 

verhoogde intracraniële druk en afhankelijk van de plaats van het hersenletsel.  
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 Circulatie: In de eerste fase van het hersenletsel is er tachycardie en hypertensie door 

sympathische overprikkeling. Ritmestoornissen kunnen voorkomen bij aanwezigheid van 

subarachnoïdale bloedingen.  Er zal gestreefd worden naar een optimale circulatie met een 

goede tensie. Ander tekenen van hypovolumie en shock zijn tachycardie, verminderde 

pulsaties en vertraagde capillaire refill (>2 sec) en een urineproductie<1ml/kg/uur.  De 

tensie is mede verantwoordelijk voor de cerebrale perfusie druk de CPP. CPP = mean ABP 

- ICP.  Bij hypotensie kan hyperhaes gegeven worden 4ml/kg, dit mag zonodig  herhaald 

worden, tot een afgesproken maximum, onder controle van het natrium, kalium, kreatinine, 

ureum en osmolariteit. Hyperhaes bestaat uit grote moleculen deze zorgen ervoor dat het 

vocht wat interstitiëel zit, intravasaal komt. Dit gebeurt ook via de bloed - hersenbarrière 

waardoor een verlaging van de ICP optreedt door vermindering van het oedeem. De tensie 

moet niet te hoog worden maar dit is ook afhankelijk van de ICP. Het kind wordt vaak 

goed gesedeerd, dit kan als bijwerking  hypotensie geven. Na de hyperhaes wordt er gevuld 

met NaCl 0,9%, GPO of hypertoon zout (NaCl 3%) en kan gestart worden met 

cardiotonica, meestal noradrenaline.  Dit geeft vasoconstrictie, vooral perifeer en 

waarborgt de cerebrale perfusie. Het overzetten van de cardiotonica moet zeker bij deze 

kinderen voorzichtig gebeuren omdat de autoregulatie vaak ontbreekt. 

Hypertensie kan wijzen op inklemmen zeker als het samengaat met bradycardie. 

Schommelingen van de tensie kunnen wijzen op inklemming in het achterhoofdsgat. Bij 

volledige inklemming en naderende dood daalt de bloeddruk en is er nog een kortstondige 

tachycardie. 

Hyperthermie dient voorkomen te worden, want dat verhoogt de cerebrale 

zuurstofconsumptie. Bij een temperatuur boven 38 graden wordt gestart met paracetamol 

en zal gekoeld worden met een koeldeken. Hyperthermie kan ook ontstaan door schade aan 

het thermoregulatiecentrum ter hoogte van de hypothalamus. Bij letsels ter hoogte van de 

hersenstam treedt er hypothermie op.  
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 CZS: Bewustzijnsverlies of – verandering  is één van de belangrijkste alarm-

symptomen bij een kind met een neurotrauma.  Het is daarom belangrijk dat de 

verpleegkundige  minstens ieder uur en zo nodig vaker het kind klinisch evalueert door er 

mee te spreken en te zien of het bevelen kan uitvoeren of adequaat reageert.  Ook zal de 

GCS score, pupil controle en krachtscore genoteerd worden.  Hierbij moet wel gezegd 

worden dat de GCS en krachtscore beïnvloed kunnen worden door veel sedatie en zwelling 

van de ogen bijvoorbeeld. Pupil controle is wel betrouwbaar, let hierbij of de pupillen even 

groot zijn, identiek reageren op licht en hoe de vorm is. Wacht 10 seconden tussen de twee 

ogen en kijk of de pupillen met elkaar mee reageren. Bij een GCS  < 8 a 9 is een indicatie 

voor het inbrengen van een caminoschroef. Deze wordt bij voorkeur ingebracht rechts 

boven door het schedeldak ( dit is omdat de meeste mensen rechtshandig zijn en dan de 

belangrijkste hersendelen en het spraakcentrum links zitten).  
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1.1.7  Beïnvloeding van de ICP en CPP  

                   
Het is belangrijk om te weten hoe hoog de ICP is omdat deze aangeeft of de druk in 

hersenen stijgt dus dat het kind mogelijk door hersenoedeem of een toenemende bloeding, 

aan het inklemmen is, maar ook is het belangrijk omdat het iets zegt over de cerebrale 

bloedflow (CPP). De CPP wordt berekend door de mean arterial pressure (MAP) te 

verminderen met de ICP gemeten via een drukschroef of EVD (extraventriculaire drain). 

De som is dan: CPP = MAP – ICP. De behandeling zal er op gericht zijn om de CPP 

binnen normaalwaardes te houden door de MAP te verhogen en de ICP te laten zakken. 

Een te lage CPP leidt tot ischemie en acidose. Als, onder andere hierdoor, de autoregulatie 

niet meer werkt treedt er vasodilatatie op, dit geeft toename van de capillaire 

hydrostatische druk, dit geeft weer toename hersenoedeem en zorgt voor verhoging van de 

ICP. En dat zorgt er weer voor dat de CPP nog lager wordt.  

 

 
 

 

Normaal waarden ICP:  

neonaten  <3,5 mm HG 

kinderen  <6,5 mm HG 

Volwassenen <15,5 mm HG 

Behandeling wordt over het algemeen gestart bij ICP waardes bij kinderen < 1 jaar boven 

15 mmHG, tussen 1-8 jaar > 18mmHG  en >8 jaar >20 mmHG 

 

Grenswaarden CPP: 

0-1 maand  >35 mm HG   

tot 6 maanden >40 mm HG 

tot en met 4 jaar >45 mm HG 

tot en met 12 jaar >50 mm HG 

> 12 jaar  >60 mm HG    
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A. Hyperosmolaire vloeistoffen:  

* mannitol i.v. 0,25-1,5 gr/kg à 5/6 uur soms vaker 

* Hyperhaes  wordt gegeven maximaal 2x 4ml/kg.  Hyperhaes bestaat uit grote moleculen 

deze zorgen ervoor dat het vocht wat intersitieel zit intravasaal komt dit gebeurt ook via de 

bloed hersenbarrière waardoor er verlaging van de ICP optreedt. 

Er zal gestreeft worden naar een verhoogde serum osmolariteit (maximaal 360 mosmol/kg) 

eventueel ook met behulp van continue toediening van NaCl 3%of 10%. 

 

B.  Hyperventilatie zorgt voor een laag PCO2 wat vasoconstrictie geeft in de hersenen, 

dus minder bloedtoevoer, waardoor een lagere  ICP. Het gevaar voor hypoxie door te 

weinig O2 aanbod is aanwezig als er te veel vasoconstrictie is. Er zal gestreefd worden 

naar een PCO2 die niet lager is dan 4,0-4,5 kPa.  

 

C.  Barbituraten: Pentobarbital  vermindert het hersenmetabolisme en er is minder 

bloedvolume nodig zodat de ICP daalt. Het kan wel circulatoire instabiliteit geven. Vooraf 

goed vullen en vaak is cardiotonica nodig. 

Het nadeel is dat alle organen verminderde bloedtoevoer krijgen en tevens is het EEG vlak, 

zodat een eventuele hersendood niet meer vast te stellen is. 

De pentobarbital eerst starten met een oplaaddosis, het moet apart op een intra veneuze 

toegangsweg lopen in verband met kristalliseren. Nadeel van pentobarbital is hypotensie en 

daardoor kans op verminderde CPP. Door goede spiegelcontrole kan de kans op hypotensie 

verminderd worden. Een ander belangrijk nadeel is dat het de afweer vermindert en 

daardoor een verhoogde kans op infecties geeft. 

Dus goede controle temperatuur, tensie , hartactie, CRP. 

Tevens vermindert de darmfunctie, dus observatie buik en ontlastingpatroon (zo nodig 

laxeren), maagretentie meten en zonodig starten met TPV (totale parenterale voeding). 

Als de ICP verhoogd is, kan ook de halfwaardetijd van de pentobarbital sneller zijn dan 

normaal. Spiegelcontrole is belangrijk en zo nodig zal de dosis verhoogt moeten worden. 

Bij goede instelling worden de morfine en dormicum en andere sedativa gestopt.  

Er is bij voorkeur een centraal veneuze catheter nodig, gezien de kans op vaatirritatie en 

flebitis. Neurologische controles zijn niet meer mogelijk, ook de pupilcontrole kan 

beïnvloed worden door de pentobarbital. 

Er kan trombopenie optreden, dus controle bloedingen, en petechiën huid. 

 

     D.    Corticosteroïden worden in principe niet gegeven bij neurotrauma. 

 

E.  De behandeling bestaat ook uit goede sedatie zodat er efficiënt beademd kan worden, 

maar ook om te voorkomen dat de ICP en de tensie beïnvloed worden door onrust. 

Hiervoor kan gekozen worden voor midazolam, fentanyl, morfine en of propofol. Hierbij 

alert zijn op de invloed op de bloeddruk. 
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F.  Er kan tevens voor gekozen worden een externe ventrikel drain in te brengen waarmee  

ook druk gemeten kan worden, maar bij voorkeur wel met mogelijkheid tot drainage. 

Drainage doet de intracraniële druk dalen door volumereductie van het liquor-

compartiment binnen de schedel. Moet wel onder strikte voorwaarden vanwege het  risico 

op inklemming en of droogvallen ventrikels. 

12-24 uur ( bij verslechtering eerder, soms later ) na het ongeval zal zo nodig weer een CT-

scan gemaakt worden om de hersenen opnieuw te beoordelen. De epidurale hematomen en 

contusie haarden kunnen fors toenemen evenals oedeem. Ook in een later stadium kan dus 

nog gekozen worden voor een operatie. 

Wees altijd bedacht op het ontstaan van convulsies. Bij contusie en of impressie-fracturen 

kan profylactisch gestart worden met anti-epileptica. 

 

1.1.8  Aanvullend bij de behandeling: 

 

Vocht/voeding/uitscheiding: er moet een CAD ingebracht worden om de urineproductie 

goed in de gaten te houden. Door de stress kan de glucose verhoogd  zijn. Bij een glucose  

>10 wordt in sommige centra gestart met actrapid volgens protocol. Tevens kan er sprake 

zijn van diabetes insipidus of cerebral salt wasting, dit kan ontstaan bij een verminderde 

werking van de hypofyse. Wees bedacht op het ontstaan van elektrolyten stoornissen door 

het celverval bij de secundaire hersenschade. Regelmatig controle van Na, K, ureum en 

kreat en osmol zowel in urine als in het serum. Er moet zo nodig gelaxeerd worden bij 

uitblijven van defaecatie. Persen op ontlasting kan een verhoogde hersendruk geven. De 

eerste 24 uur zal volledig infuus gegeven worden. Sondevoeding via duodenumsonde of 

maagsonde geven, na overleg met de arts. Bij schedelbasisfracturen en of lekkage liquor 

via neus en of oren zullen de sondes (maag en duodenum ) ingebracht worden via de 

mond. Zonodig zal gestart worden met maagprotectie omdat de kans op een stress ulcus 

verhoogd is. 

 

1.1.9   Verpleegkundige aandachtspunten: 

Ademhaling: 

 Observeer de ademhaling op frequentie, regelmaat, symmetrie, diepte, ademarbeid,  

 neusvleugelen, kreunen, mee/tegenademen, ademgeruis.  

 Observatie monitor deze goed instellen en controle zuurstof saturatie. Zo nodig laag- 

 drempelig O2 toedienen. 

 Observatie CO2, altijd end tidal CO2 meten en deze goed begrenzen op de  

 beademingsmachine. PCO2 tussen de 4,0-4,5-5.   

 Voorkom tube obstructie maar met zo min mogelijk uitzuigen, bij uitzuigen altijd pré- 

oxigeneren en zonodig extra sederen zodat de ICP niet stijgt door de onrust en pijn van 

het uitzuigen. Uitzuigen via gesloten uitzuigsysteem. Zo nodig fysiotherapie 

inschakelen voor comprimeren. Dit eventueel zelf doen. Wel bedacht zijn op effect op 

de circulatie en ICP. 

 Niet nasaal uitzuigen bij kinderen die mogelijk liqourlekkage hebben. Deze kinderen 

 mogen ook niet nasaal ge(re)intubeerd worden. 

 Bij ademhalingsproblemen bedacht zijn op inklemmen. 
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Circulatie: 

 Observeer het hartritme, (bradycardie kan duiden op inklemmen, tachycardie 

 onrust/pijn, koorts ) frequentie, tensie, kleur van de huid, perifere circulatie, pulsaties 

en temperatuur. 

 Maak met de arts afspraken over onder en boven grens van de tensie. 

 Zo nodig starten Nor Adrenaline, volg protocol toedienen Cardiotonica. 

 Koelen tot normotemp (36,8-37,5) bij koorts.  

 Een enkele keer zal een kind dieper gekoeld worden als dit een gunstige uitwerking 

 heeft op de ICP. 

 

CZS: 

 Elk uur en indien nodig vaker, pupil controle en GCS en indien protocol krachtscore. 

 Observeer de ICP en CPP, maak afspraken met de arts wanneer ze gealarmeerd wil 

 worden. Op de monitor krappe grenswaarden instellen. 

 Soms zal via de bulbus jugularis de veneuze saturatie gemeten worden van het bloed  

dat vanuit de hersenen komt, dit kan een beeld geven van de mate van zuurstof 

consumptie van de hersenen. Grenzen zijn tussen 55 en 75. Te laag betekent een  

grotere vraag dan aanbod, te hoog wordt er te weinig aangeboden O2 gebruikt door de 

beschadigde hersencellen.  

 Observeer en wees bedacht op het ontstaan van convulsies, goed documenteren en  

 deze behandelen volgens protocol.  

 Wees bedacht op de klinische verschijnselen van een verhoogde ICP en observeer  

 hierop. 

 Bij een drukschroef deze dagelijks bij de insteekopening verzorgen volgens protocol,  

 En contoleren of deze nog goed zit. 

 Oberveer of er sprake is van een goede sedatie, stel zo nodig bij volgens protocol en in  

 Overleg met de arts. Voorzichtig zijn met bolussen sedatie en of pijnstilling in verband  

 met bloeddrukschommelingen 

 Let op uitwendig bloed en liquor verlies via neus of oren.  

 

Vocht, voeding en uitscheiding: 

 Observeer en houdt de vochtbalans goed bij. 

 Wees bedacht op het ontstaan van oedemen. 

 Inbrengen CAD, goed de urineproductie observeren op het ontstaan van cerebral salt 

wasting of diabetes insipidus. Zo nodig porties urine wegdoen naar het laboratorium 

voor Na, K, Ureum, Kreat en osmolariteit. 

 Goede observatie van het ontlastingspatroon en zo nodig laxeren. 

 Als het mag, maag en duodenumsonde inbrengen en starten met voeding. Bij  

 liqourlekkage enschedelbasisfracturen alles oraal inbrengen. 
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Houding, beweging en rust: 

 Hoofdpositie in de midline en 30 graden omhoog. 

 Wees bedacht bij een trauma dat er meerdere lichaamsdelen zijn aangedaan zorg dat  

 deze in een goede positie liggen. 

 Voorkom decubutis door snel een AD matras te regelen (verwisselen tijdens Ct-scan)  

 en zodra dit mogelijk is regelmatig wisselligging te geven.  

 De orale tube 1x daags van plek wisselen in de mond als de situatie dit toelaat.          

Bij een nasale tube letten op drukplekken in de neus.  

 Er op letten dat het kind niet op de vele lijntjes ligt.  

 Minimal handling 

 Beperk het bezoek voor zoveel mogelijk rust in overleg met ouders. 

 Goede comfort, pijnscore bijhouden en observeren op onrust, zo nodig sedatie en  

 pijnmedicatie verhogen. 

 Wees bij een langere opname bedacht op het ontstaan van contracturen en spitsvoeten  

 tijdig fysiotherapie inschakelen. 

 

Sociaal: 

 Spreek bij de opname goed af wie de ouders opvangt als ze komen. 

 Ouders zodra het kan bij hun kind laten en goed uitleggen wat ze allemaal zien bij hun  

 kind en kort uitleggen waarvoor het dient. 

 Zorg ervoor dat ouders door de arts op de hoogte worden gebracht van de situatie. 

 Anamnese afnemen. 

 Ouders, broers en zussen begeleiden in deze onzekere situatie en onbekende prognose.  

 Zo nodig Pedagogisch medewerker inschakelen. 

 Ouders aanbieden om gebruik te maken van Medisch maatschappelijk werk en  

 geestelijke verzorging. 

 Ouders betrekken bij de verzorging, samen wassen, ouders het kind boekjes voor laten  

 lezen e.d.. 

 Ouders spullen van thuis mee laten nemen zodat het voor het kind en ouders meer  

 vertrouwd is. 

 Zorg voor een EVV en EVA. 

 Sta open voor de vragen en onzekerheden van ouders en beantwoord deze vragen  

 Indien mogelijk. 

 Indien mogelijk zal psychotraumazorg ingeschakeld worden (is niet in elk centrum  

 aanwezig) voor ouders en kind.  

 In de acute fase zullen ouders zo dicht mogelijk bij hun kind willen (moeten) zijn en  

 kunnen ze in de meeste centra overnachten op de afdeling of in het RMD  

(Ronald Mac Donald) huis. 
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1.1.10 Verloop opname Neurotrauma 

 

Als het kind stabiel blijft en de ICP laag/normaal blijft zal na ongeveer 3-5 dagen de ICP 

meting gestaakt worden. De schroef kan verwijderd worden en met een kleine hechting of 

steristrip zal de plek gedicht worden. Als het kind pentobarbital heeft lopen zal dit 

afgebouwd en gestopt worden met herstarten van midazolam en morfine. Er zal gekeken 

worden of het kind langzaam wakker kan worden. De posttraumatische encephalopathie 

kan lang duren en het kan ook best een periode duren voor het kind weer bij bewustzijn 

komt of gaat reageren op de omgeving. Als er een voldoende efficiënte ademhaling, 

circulatie en GCS is, zal het kind geëxtubeerd worden en overgeplaatst worden naar de 

medium care. Hier zal dan gekeken worden in hoeverre het kind revalidatie nodig heeft. 

Bij coma kan besloten worden tot vroeg intensieve neurorevalidatie in een speciaal daartoe 

uitgerust centrum (in Nederland is dat onder andere revalidatie centrum Leijpark in 

Tilburg). Als het kind goed genoeg is kan het na opname in het ziekenhuis verder 

revalideren in een revalidatiecentrum in de buurt. In het ziekenhuis kan natuurlijk na de 

acute fase wel al gestart worden met revalidatie door de fysiotherapie, verpleegkundigen 

en de ouders. Aangeraden wordt dan om de prikkels niet langer dan een half uur aan te 

bieden en dan weer een rustpauze in te lassen. In het Erasmusmc Sophia wordt gewerkt aan 

een protocol hierover en ouderinformatiefolder. 

 

Literatuur: 

1. Artikel R. Petru, Dr. S.M. Peerdeman kindergeneeskunde 2008-76-nr 6 

2. Leerboek, Kinder Intensive Care Verpleegkunde 

3. Acute levensbedreigende aandoeningen bij kinderen 1994 

4. Les Neurotrauma gemaakt door R. de Liefde en K. Kuipers Kinder intensive care 

Verpleegkundigen Erasmusmc Sophia. 

5. Vroeg intensieve Neurorevalidatie informatiepakket Revalidatiecentrum Leijpark     

Tilburg 

6. Craniocerebraal trauma bij kinderen deel 1. Maria Denieire, Julie Patteet, Lore van den 

Bulcke. Kritiek 2010-1  
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Hoofdstuk 2  Glasgow Coma Scale / EMV en Pupilreactie  
 

Pediatric Glasgow Coma Scale / EMV 

 

Definitie: 

De Glasgow Coma Scale, ook EMV-score (best Eye, Motor and Verbal response) genoemd, is 

een meetinstrument voor de beoordeling van het bewustzijnsniveau. 

 

Doel: 

Bepalen en bewaken van het bewustzijnsniveau. 

 

Indicatie: 

Monitoring na intracraniёle operaties, bij neurologische aandoeningen, ( CVA, encefalitis, 

meningitis) bewustzijn bij traumapatienten, na intoxicatie met stoffen die het bewustzijn 

kunnen beïnvloeden. 

 Relatieve contra – indicatie / factoren die invloed hebben op het bewustzijn: 

 Sedatie / Spierverslapping 

 Lichaamstemperatuur onder de 33 graden C 

 Geen goede ventilatie ( hoog CO2 ) 

 Metabole stoornissen 

 Aandoening waarbij het bewustzijn intact is maar er wel sprake is van motorisch uitval 

van de extremiteiten, zoals dwarslaesie, Guillain-Barré en locked-in syndroom  

 

Handelswijze: 

 De EMV wordt gezamenlijk geobserveerd maar apart gemeten 

 Men houdt een vaste volgorde aan 

 Alleen armen worden gescoord ! 

 Observeer de patiënt op spontane activiteit  

 Spreek de patiënt aan met ( voor-)naam 

 Indien de patiënt de ogen open: 

Laat de patiënt een opdracht uitvoeren, bijvoorbeeld knijpen in je hand ( meestal niet 

mogelijk bij kinderen jonger dan 1 jaar ); vraag aan patiënt waar hij / zij is, de datum of 

andere vragen  

 De beste geobserveerde reactie wordt gerapporteerd 

 

Indien de patiënt de ogen niet opent: 

Dien een centrale pijnprikkel toe; dit kan door 3 handelingen uitgevoerd worden: 

1. supraorbitale druk ter plaatse van de nervus supraorbitalis . 

Het toedienen van de supra-orbitale pijnprikkel is op alle leeftijden toegestaan,  pas wel de 

kracht  aan, aan de leeftijd.  

Contra indicaties zijn: craniofaciale operaties, breuken aan het aangezicht    
2.  krachtig knijpen in de musculus trapezius ( monnikskapspier ) 

3.  krachtige massage van  het sternum met de knokkels van de onderzoeker.  

    Observeer of de patiënt de ogen opent, verbale / motorische reactie vertoont 
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Dien een perifere pijnprikkel toe: 

Dien een pijnprikkel toe met pen op het nagelbed zowel rechts als links; niet langer dan 10 

seconden; observeer of de patiënt de ogen opent, verbale of motorische reactie vertoont. 

 

De pijnprikkel op het nagelbed wordt bij heel jonge kinderen niet met pen of potlood 

toegediend (kans op bot of gewrichtsletsels) maar met duim en wijsvinger. 
 

 

Glasgow Coma Scale(> 4jaar) Kinder Glasgow Coma Scale(< 4 jaar) 

Respons Score Respons Score 

Openen van de ogen Openen van de ogen 

Spontaan 

Op aanspreken 

Op pijnprikkel 

Geen reactie 

4 

3 

2 

1 

Spontaan 

Op aanspreken 

Op pijnprikkel 

Geen reactie 

4 

3 

2 

1 

Beste motorische reactie Beste motorische reactie 

Gehoorzaamt opdrachten 

Localiseert pijnprikkel 

Trekt terug op pijnprikkel 

Abnormaal buigen op pijnprikkel 

Abnormaal strekken op pijnprikkel 

Geen reactie 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Spontaan / gehoorzaamt opdrachten 

Localiseert pijnprikkel 

Trekt terug op pijnprikkel 

Abnormaal buigen op pijnprikkel 

Abnormaal strekken op pijnprikkel 

Geen reactie 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Beste verbale respons Beste verbale respons 

Spontaan praten 

Gedesoriënteerd praten 

Onsamenhangende woorden 

Onverstaanbare geluiden 

Geen reactie 

5 

4 

3 

2 

1 

Alert, brabbelen, gebruikelijke woorden 

Minder dan gebruikelijke woorden / huilt geïrriteerd 

Huilt alleen op pijnprikkel 

Kreunt op pijnprikkel 

Geen reactie 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Bron: APLS 

  Beste reactie van de ogen (volwassene en kind > 4 jaar) 

• E4:  spontaan, 

de patiënt opent één of beide ogen spontaan, kijkt, zonder voorafgaande stimulans.  

• E3:  op aanspreken, 

de patiënt opent de ogen op (luid) aanspreken.  

• E2:  op pijnprikkel, 

de patiënt opent één of beide ogen na het toedienen van een pijnprikkel.  

• E1:  geen reactie, 

de patiënt opent geen van beide ogen; niet spontaan, niet op (luid) aanroepen noch op 

toedienen van pijnprikkels. 
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 Beste motorische reactie (volwassene en kind> 4 jaar)  

• M6: gehoorzamen, 

de patiënt voert opdrachten uit die hem mondeling, schriftelijk of door gebaren worden 

opgedragen. Bijvoorbeeld: hand pakken en weer loslaten, uitsteken van de tong, been 

optillen.  

• M5: lokaliseren, 

de patiënt beweegt zijn hand in de richting van de pijnprikkel. Bij een pijnprikkel op de 

bovenste oogkas (supraorbitaal) reikt hij met de hand minstens tot boven de schouder; bij 

een pijnprikkel op het nagelbed reikt hij met de andere hand naar de geprikkelde hand.  

• M4: normaal buigen, 

de patiënt trekt de arm terug met een snelle beweging en flexie in de elleboog.  

•    M3: abnormaal buigen,  

   de patiënt buigt de arm abnormaal, met volgende kenmerken  

• buigt extreem in de pols en elleboog,  

• buigt de arm naar het lichaam toe (adductie),  

• buigt vingers over de duim,  

• strekt eerst de elleboog en buigt dan alsnog. Bij twijfel, score 4                   
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•  M2: strekken,  

de patiënt strekt de arm vanuit de elleboog, vaak met naar binnen draaien van het 

schoudergewricht (endorotatie) en met extreem strekken van de onderarm (hyperextensie) 

waarbij de handpalm naar onder wijst (pronatie)  
                            

                                                            
•  M1: geen reactie, 

 de patiënt beweegt de armen niet; niet spontaan en niet op verzoek of bij toedienen van  

 een pijnprikkel 

 

Beste verbale reactie (volwassene en kind > 4 jaar) 

Beoordeling kan problemen geven bij: 

• patiënten met tracheacanule of endotracheale tube, hierbij wordt respectievelijk 'C' of 'T' 

ingevuld  

• gehoorgestoorden  

• patiënt met dysfasie of taalbarrière, omschrijf in dat geval de reactie 

 
• V5:  georiënteerd, 

de patiënt is georiënteerd in tijd, plaats en persoon. Geeft adequaat antwoord op vragen. 

Bijvoorbeeld: naam van het ziekenhuis, geboortedatum, huidige datum.  

• V4:  verward, 

de patiënt spreekt in zinnen, maar de inhoud heeft geen betrekking op de gestelde vraag; 

spreekt wartaal, is gedesoriënteerd.  

• V3:  woorden, 

de patiënt spreekt losse woorden, er is geen zinsverband en er is geen adequate reactie op 

vragen. Bijvoorbeeld schreeuwen of vloeken.  

• V2:  geluiden, 

de patiënt maakt onverstaanbare klanken, geen woorden te herkennen. Bijvoorbeeld 

grommen, kreunen.  

• V1:  geen reactie, 

de patiënt maakt geen geluid; niet spontaan en evenmin op aanspreken of bij toedienen van 

pijnprikkel.  
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Beste reactie van de ogen (kind < 4 jaar) 

• E4: spontaan 

Het kind opent spontaan één of beide ogen en kijkt, zonder voorafgaande stimulans.  

• E3: op aanspreken 

Het kind opent één of beide ogen op (luid) aanspreken.  

• E2: op pijnprikkel 

Het kind opent één of beide ogen na het toedienen van een pijnprikkel.  

• E1: geen reactie 

Het kind opent geen van beide ogen; niet spontaan, niet op (luid) aanspreken en niet op 

toediening van een pijnprikkel. 

Beste motorische reactie (kind < 4 jaar)  

• M6: gehoorzamen 

Het kind beweegt spontaan of voert opdrachten uit die hem mondeling worden 

opgedragen. Bijvoorbeeld: de hand pakken en weer loslaten, uitsteken van de tong, het 

been optillen.  

• M5: lokaliseren 

Het kind lokaliseert pijn of trekt terug bij aanraken.  

• M4: terugtrekken 

Het kind trekt terug bij toediening van een pijnprikkel.  

• M3: abnormaal buigen bij toediening van een pijnprikkel  

Het kind buigt de arm abnormaal, met volgende kenmerken:  

• buigt extreem in de pols en elleboog,  

• buigt de arm naar het lichaam toe (adductie),  

• buigt vingers over de duim, strekt eerst de elleboog en buigt dan alsnog. Bij twijfel, 

scoor 4  

                                                                                                                                                     

                                                               

                               

       
•  M2: abnormaal strekken bij toediening van een pijnprikkel  

Het kind strekt de arm vanuit de elleboog, vaak met naar binnen draaien van het 

schoudergewricht (endorotatie) en met extreem strekken van de onderarm (hyperextensie) 

waarbij de handpalm naar beneden / buiten wijst (pronatie).    
 

                                                                  
                                                                                             

• M1: geen reactie bij toediening van een pijnprikkel  
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Het kind beweegt de armen niet; niet spontaan en evenmin op verzoek of bij toedienen van 

een pijnprikkel 

 

Beste verbale reactie ( kind < 4 jaar ) 

De beoordeling kan problemen geven bij: 

• kind met tracheacanule of endotracheale tube, hierbij wordt respectievelijk 'C' of 'T' 

ingevuld  

• kind met gehoorstoornis  

• kind met dysfasie of taalbarrière, omschrijf in dat geval de reactie 

 
• V5: alert, 

babbelt, kirt, gebruikelijke woordjes  

• V4: woordjes 

minder dan gebruikelijk, spontaan geprikkeld huilen  

• V3: huilt 

alleen bij toediening van een pijnprikkel  

• V2: kreunt 

alleen bij toediening van een pijnprikkel  

• V1: geen reactie 

bij toediening van een pijnprikkel  

 

Pupilcontrole 

Doel: 

• Functiecontrole van de pupillen met als doel detectie en observatie van mogelijk verhoogde 

druk in de schedel 

Indicatie: 

• neurologische aandoening 

• neurochirurgische ingreep 

• intoxicatie met middelen die het bewustzijn beïnvloeden 

Relatieve contra-indicatie: 

• Gebruik van pupilverwijdende oogdruppels 

• Ernstig brilhematoom, oedeemvorming of andere fysieke aandoening die goede beoordeling 

van de pupillen belemmert 
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Aandachtspunten pupilcontrole: 

• Pupilcontrole wordt gecombineerd met andere neurologische controles zoals de EMV-score 

en controle van de motoriek van de afzonderlijke ledematen 

• Pupillen zijn doorgaans, maar niet altijd, even groot 

• De pupil is normaal rond van vorm 

• De pupil reageert op lichtinval door vernauwing 

• De diameter van de pupil wordt ook beïnvloed door leeftijd, pijn,angst, stress en bepaalde 

medicatie 

• In slaap of in coma vernauwen beide pupillen maar de lichtreactie blijft bestaan 

• Bij continue belichting van de pupil treedt steeds een geringe wisseling van diameter op, dit 

duidt NIET op pathologie 

• Bij belichting van iedere pupil afzonderlijk treedt behalve een pupilreactie van het belichte 

oog, ook een reactie op van het andere oog 
 

 
Handelswijze: 

Til beide oogleden tegelijkertijd op en beoordeel de pupillen bij daglicht afzonderlijk en in 

relatie tot elkaar . 

Reactie op lichtinterval: 

elk oog apart, vanaf zijkant, met 10 seconden tussenpozen beschijnen  (consensuele reflex) 

 

Tevens noteren: 

asymmetrie, scheelstand, dwangstand, dwalende pupillen 

Beïnvloedende factoren: 

Opiaten, pupilverwijdende oogdruppels; barbituraten (pinpoint) , beschadiging N.II, 

oogprothese, 

Metabole stoornissen, oogafwijkingen,   

 

• Zorg voor lage omgevingsverlichting, sluit zo nodig de bedgordijnen 

• Vraag de patiënt de ogen één voor één te openen indien deze gesloten zijn, of houd met 

gespreide vingers de ogen open, indien patiënt de ogen niet spontaan opent. 

• Beoordeel : 

             - grootte, gelijkheid en vorm van de pupillen           

             - stand / dwangstand van de ogen. 

• Schijn met lampje beurtelings in het linker – en rechteroog en beoordeel de lichtreactie 

• Noteer de observaties. Gebruikelijke wijze van noteren:  

   bijvoorbeeld: L+> R+ 

                       - eerst linker – en daarna rechteroog 

                       - L ( links ) , R ( rechts ) 

                       - > ( groter dan ), < ( kleiner dan ) 

                       - = ( gelijk), + ( reageert wel ) , -( reageert niet ) 
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Hoofdstuk 3  Intracraniële drukmeting. 

 
Doel: continue meten van de druk in de hersenen, als er sprake is van risico op verhoogde 

intracraniele druk, zodat bij situaties met verhoogde druk, drukverlagende interventies 

toegepast kunnen worden.  

 

Hoe:  

 ICP=intra cranial pressure. De druk wordt over het algemeen gemeten dmv een 

catheter in de ventrikel. 

 EVD=externe ventrikel drain. Deze wordt geplaatst in de ventrikel en dient als 

drainage voor liquor. Men kan er druk mee meten maar dit is minder betrouwbaar, wel 

kan de trend in de gaten gehouden worden. 

 

Indicatie:  

 Contusio cerebri met GCS van <(of gelijk) dan 8  

* Bij GCS < 8 inclusie onafhankelijk van CT of kliniek. 

* Bij GCS = 8 ( ook na herbeoordelen na 6 uur) en abnormale CT-scan (dwz 

contusiehaarden, sub/epiduraal bloed, subarachnoidaal bloed, oedeem) 

* Bij reeds geintubeerde patiënt met score 1-5-T, herbeoordelen na 6 uur: bij 1-

5-T of lager inclusie en bij 2-5-T of hoger exclusie. 

 Contusio cerebri met goede GCS bij opname en verslechtering binnen 24 uur tot GCS 

< of gelijk aan 8. 

 

Complicaties ICP meting met liquordrainage: 

 Infectie insteekopening 

 Liquorlekkage bij insteekopening. 

 Overdrainage: snelle liquordrainage kan retrograde inklemming geven; door 

droogvallen kunnen de kleine hersenen in het achterhoofdsgat zakken.  

 Bloeding 

 Electrolytstoornis  

 Technische problemen monitor of drain 
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 ICP meter geplaatst in ventrikel. 

 Normaal waarden ICP. 

 Zuigeling/Kind: 5-10 

 Ouder kind/Volwassene: 7-15 

 

Normaal waarden CPP. 

 0-1 maand: 35 

 Tot 6 maanden: 40 

 Tot en met 4 jaar: 45 

 Tot en met 12 jaar: 50 

 Ouder dan 12 jaar/volwassene: 60-100 
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CPP waarde 

Het meten van de ICP in combinatie met de gemiddelde arteriële bloeddruk=MAP is er op 

gericht een indruk te krijgen van de cerebrale bloedvoorziening ofwel de cerebrale perfusie 

druk=CPP 

De CPP waarde is het verschil tussen de MAP en de ICP 

CPP = MAP – ICP 

 

De CPP wordt binnen grenzen gehouden door de cerebrale autoregulatie maar dit kan 

verstoord zijn bij een ernstig hersentrauma. 

 

Bij een kind is de ICP normaal tussen de 5 en 10 maar onder de 20 wordt geaccepteerd. 

De CPP tussen de 40 en 50 mm/hg. 

 

Als voorbeeld:  

 

MAP – ICP =CPP 

60 – 10 = 50 dit is normaal 

 

Gaat nu de ICP omhoog dan krijg je: 

60 – 30 = 30 de CPP wordt lager dus geen goede cerebrale bloedflow. 

 

Om te zorgen dat de CPP stijgt, moet dus de MAP hoger of de ICP lager worden. Als de 

interventies (zie hierboven) die gedaan zijn om de ICP te verlagen niet helpen kan men 

proberen de MAP te verhogen door vulling en/of cardiotonica zodat de CPP, dus de cerebrale 

bloedflow optimaal blijft.  

 

Dan krijg je: 

90 – 30 = 60 

 

Verschijnselen verhoogde ICP. 

 Pupillen veranderen van vorm, zijn niet gelijk van grootte en reageren traag of niet op 

licht; de oogzenuw treedt hoog in de hersenkwab uit dus pupillen reageren snel op 

schade of verhoogde druk. 

 Veranderd adempatroon 

 Braken (eventueel) 

 Daling GCS=glascow coma scale. De score wordt opgeschreven als EMV=Eye Motor 

Verbal.  

 Polsdaling en bloeddrukstijging. 
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Behandeling verhoogde ICP of voorkomen ICP stijging. 

Algemene principes: brein rust geven, goede perfusie bewerkstelligen. 

 Adequate sedatie, zo nodig spierverslapping. 

 Normocapnie, evt. kortdurend hyperventilatie. 

 Goede oxygenatie 

 Koelen. 

 Bloeddruk normaal tot hoog met als doel goede doorbloeding; geeft goede CPP 

 Hoofd 30 graden midline positie voor optimale veneuze afvloed 

 Liquordrainage. 

 Mannitol, NACL 3% of hyperhaes geven, geeft stijging osmolariteit. Vocht wat 

interstitieel zit komt intravasaal dus ICP daling 

 Verwijderen botlap.(craniotomie) 

 

Het verwijderen van een botlap kan worden gedaan bij ICP stijging. In Nederland wordt dat in 

de meeste gevallen pas gedaan bij onbehandelbare ICP stijging. De meningen zijn verdeeld of 

je dit niet al in een veel vroeger stadium zou moeten doen. 

Bij een impressie fractuur waarbij een stuk bot los ligt wordt het wel gelijk gedaan. 

De verwijderde botlap kan worden bewaard in de vriezer of bij de patiënt in de buikholte. 

Na ongeveer 3 maanden wordt de botlap weer teruggeplaatst. 

 

Verpleegkundige zorg bij een kind met een ICP meter. 

 Dagelijks controleren afdekmateriaal van insteekopening. Zo nodig verschonen en 

insteekopening ontsmetten. 

 Controle liquorlekkage.  

 1 maal per dienst ijken monitor en goede hoogte. 

 Zorg dragen voor een goede CPP door maatregelen om ICP te normaliseren en 

bloeddruk adequaat te houden. 

Extra controles bij liquordrainage: 

 Elk uur liquor verlies noteren, met het variëren van de hoogte van de drain kan de 

hoeveelheid liquordrainage beïnvloedt worden. 

 Evt. compensatie liquorverliezen. 

 Vochtbalans 

 Electrolyten in het bloed controleren. 

 Liquor afname voor cellen en kweek 

 

Aandachtspunten na botlap verwijderen: 

 Na de operatie mag het hoofd van het kind niet op het geopereerde gedeelte liggen en 

moet je voorzichtig zijn waar je het hoofd vastpakt. 

 Als het kind wordt overgeplaatst naar de kinderafdeling krijgt het een helmpje op ter 

bescherming voor vallen en stoten.  
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Hoofdstuk 4  Diabetes Insipidus 
 
Beschadiging van de hypofyse door een trauma of operatie is de meest voorkomende oorzaak 

van diabetes insipidus. 

De hypofyse, het hersenaanhangsel, neemt een centrale plaats in het endocriene systeem. 

Vanuit hier wordt de activiteit van vele endocriene klieren gereguleerd. De hypofyse staat 

onder controle van een deel van de tussenhersenen ; de Hypothalamus. De hypothalamus is 

een gebied aan weerszijden van het derde hersenventrikel gelegen. De hypothalamus 

integreert alle autonome en hormonale processen in het lichaam (bijv. regeling van de 

lichaamstemperatuur, de koolhydraathuishouding, de water- en zouthuishouding, groei en 

voortplanting) Hier worden hormonen gevormd die via de bloedbaan of via zenuwvezels naar 

de hypofyse worden getransporteerd om daar hun controlerende taak uit te voeren. 

 

Door de achterkwab van de hypofyse worden twee hormonen aan het bloed afgegeven 

oxytocine en het antidiuretisch hormoon (ADH) .  Deze peptiden worden in neuronen van de 

hypothalamus gevormd en vervolgens via de uitlopers naar de achterkwab van de hypofyse 

vervoerd.    

De prikkel voor afgifte van ADH is afkomstig van de osmosensoren in de hypothalamus . Bij 

een stijgende osmolaliteit van het plasma worden de sensoren gestimuleerd. 

 

ADH speelt een belangrijke rol bij de resorptie van water in de distale tubulus en de 

verzamelbuis in de nieren. De V2- receptoren van de nieren dienen als bindingsplaats voor 

ADH. Het hormoon moet er voor zorgen dat niet te veel water in de urine terechtkomt. ADH 

heeft ook een vaatvernauwende werking (vandaar de benaming vasopressine) 

Bij gebrek aan antidiuretisch hormoon treedt diabetes insipidus op waarbij de patiënt water 

niet goed vast kan houden (polyurie) en ontzettend veel moet drinken (soms wel 10-20 liter 

per dag of meer) om niet uit te drogen (polydipsie) 

 

De productie van sterk verdunde urine blijft voortgaan ook bij onvoldoende vochtopname. Dit 

kan leiden tot dehydratie met daling van bloeddruk en lichaamsgewicht. 

Bij onderzoek valt op dat de osmolaliteit en soortelijke massa laag blijven in de urine. Er 

ontstaat een hypernatriemie en in het plasma stijgt de osmolaliteit tot waarden boven de 300 

mosmol/kg. 

Door  synthetisch ADH  intraveneus toe te dienen , moet de patiënt instaat zijn bij onthouding 

van vocht geconcentreerde urine te produceren. Waarbij de osmolaliteit die van het plasma 

overschrijdt. 

DDAVP (desamino-D-argininevasopressine)  Minrin wordt hiervoor gebruikt. Intranasale 

toediening is mogelijk aangezien dit peptide ook via het neusslijmvlies in het bloed wordt 

opgenomen. 
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SIADH: 

Soms komt het voor dat er ADH wordt afgegeven op momenten dat daar geen behoefte aan 

bestaat. Dit wordt syndrome of inappropriate ADH- secretion genoemd of te wel SIADH. Het 

kind produceert weinig, sterk geconcentreerde urine. Het natriumgehalte van het serum daalt. 

SIADH kan voorkomen bij de pathologie van het centrale zenuwstelsel ( infecties, trauma, 

tumoren en ischemie), maar ook bij pulmonale infecties en bijvoorbeeld stress als gevolg van 

een operatie. 

Als gevolg van de hyponatriemie kan het kind suf worden en gaan convulseren. Behandeling 

bestaat uit, naast het herkennen van het beeld, vochtbeperking en vermijden van het toedienen 

van hypotone infuusvloeistoffen teneinde verdere verdunning van het bloedplasma tegen te 

gaan. 

 

Cerebral salt waisting: (CWS) 

CWS  komt bij kinderen voor met pathologie van het centraal zenuwstelsel (trauma, infecties, 

chirurgie) en wordt gekenmerkt door het uitplassen van veel zout zonder verstoring in het 

renine-angio-tensine-aldesteron-systeem (RAAS) of afwijkingen in de ADH secretie. Het 

renale zoutverlies gaat gepaard met renaal water verlies. 

Deze kinderen hebben veelal een diurese > 2ml/kg, hyponatriemie en hypovolemie. De 

excretie van natrium in de urine is > 20 mmol/l en de urine osmolariteit is relatief verhoogd, 

ondanks dat er veel water wordt uitgescheiden. 

De behandeling bestaat uit vochtsuppletie op geleide van de verliezen via de urine en 

suppletie van het natrium. 

De genezing is spontaan, maar herstel kan soms weken op zich laten wachten. 
 

 

 SIADH CEREBRAL SALT 

WASTING 

DIABETES 

INSUPIDUS 

DIURESE < 1 ml/kg/uur > 2 ml/kg/uur >2ml/kg/uur 

SERUM Na+ verlaagd verlaagd verhoogd 

URINE Na+ verhoogd verhoogd verlaagd 

SERUM 

OSMOLARITEIT 

verlaagd verlaagd verhoogd 

URINE 

OSMOLARITEIT 

verhoogd verhoogd verlaagd 
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Hoofdstuk 5 Osmotische therapie 

 
Een kind met een neurotrauma waarbij de ICP verhoogd is, wordt dit, naast andere therapieën, 

ook medicamenteus behandeld. Medicamenteuze behandeling met mannitol en/of NaCl 10%  

berust op osmose en diffusie. Simpel gezegd is osmose diffusie door een semipermeabele 

wand. Als eerste wordt dit principe uitgelegd. Vervolgens wordt de behandeling van mannitol 

en NaCl 10 % verder besproken. Ook  komen de verpleegkundige aandachtspunten aan bod. 

 

Osmotische therapie 

Het oplossen van stoffen in een oplosmiddel heeft tot gevolg dat minder oplosmiddel per 

volume-eenheid aanwezig is naarmate meer stof is opgelost. Wanneer 2 oplossingen door een 

semipermeabele membraan gescheiden zijn, is de inwendige druk van de kant met alleen het 

oplosmiddel groter dan die van de kant waarin een andere stof is opgelost die niet in staat is 

de membraan te passeren. De inwendige druk is daar dus lager met als gevolg een 

verplaatsing van het oplosmiddel door het membraan. Dit noemt men osmose. 

 

Het is duidelijk dat per tijdseenheid meer watermoleculen de kans hebben zich van de kant 

van het water naar de kant van de oplossing (bijv. mannitol) te bewegen dan omgekeerd. 

Hieruit resulteert een netto-waterverplaatsing naar de kant van de oplossing. Door op de 

oplossing een bepaalde druk uit te oefenen (osmotische druk), kan men de stroom juist 

tegenhouden. 
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Osmotisch druk: door de hogere concentratie links wordt water van rechts aangezogen. 

 

De osmolariteit van een vloeistof is een weergave van het gehalte aan opgeloste osmotische 

actieve stoffen. De term osmolaliteit is de osmotische waarde  per kg oplosmiddel, terwijl 

osmolariteit deze waarde aangeeft per liter oplossing. In de praktijk wordt altijd over 

osmolariteit  gesproken. 

 

Door het creëren van transcapillaire osmotische drukgradiënt vindt er een vloeistof shift plaats 

van water van de interstitiele  naar de intravasale ruimte, via de bloed-hersenbarriere. Dit 

water wordt via de nieren uitgeplast. Er vindt tevens enige reductie van liquorvolume plaats. 

Het gevolg is een ICP verlaging en een verbetering van cerebrale perfusie  ten gevolg van 

vermindering van de bloedviscositeit Het meest gebuikte middel voor deze osmotherapie is mannitol 
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Mannitol 

De effectiviteit van mannitol wordt algemeen geaccepteerd en het effect bij volwassenen is in 

ieder geval bewezen, er zijn echter geen gerandomiseerde studies beschikbaar. Hypertoon 

zout is bewezen effectief ter verlaging van de ICP van kinderen en ondersteunt, in 

tegenstelling tot veel andere ICP-verlagende therapieën, juist de hemodynamiek. 

Een continue infusie van NaCl 3% in een dosering van 0,1-1 ml/kg/uur is de richtlijn voor 

kinderen, hoewel ook bolussen en andere concentraties effectief bleken te zijn. 

Mannitol is effectief in een dosering van 0,25-1 g/kg per gift in 10 tot 30 minuten 

geinfundeerd. De ICP daalt na ongeveer 10 minuten en het effect houdt 3-6 uur aan. Het 

gekwetste brein is echter doordringbaar voor mannitol en met iedere dosering moet er eens 

evenwicht gevonden worden tussen mannitol intravasaal en manitol interstiteel, zodat steeds 

verdere ophoging van de serumosmolariteit nodig is om rebound zwelling tegen te gaan. Het 

mechanisme waardoor mannitol werkt is nog niet geheel duidelijk. Mannitol verlaagt de 

bloedviscositeit door verhoging van de vervormbaarheid van erytrocyten. Dit leidt tot een 

betere doorbloeding en oxygenatie van de hersenen met als gevolg cerebrale vasoconstrictie 

en afname van de ICP. (IC2  blz 262) De osmotische werking verloopt veel langzamer en 

vereist een intacte bloed-hersenbarriere om een osmotische gradiënt op te bouwen. 

 Mannitol hoopt zich op in beschadigde hersendelen en zou daar een omgekeerd osmotisch 

effect kunnen hebben. Daarom is er een theoretische voorkeur voor bolussen in plaats van een 

continue  infuus, hoewel recent klinisch onderzoek dit niet ondersteunt. Hypertoon zout heeft 

soortgelijke osmotische effecten die theoretisch gunstig kunnen zijn; herstel van 

membraanpotentialen en intracellulair volume, anti-inflammatiore werking en verbetering van 

cardiale output. 

Enkele vormen van behandeling zoals mannitol worden van oudsher beschouwd als effectief 

en zijn mede daardoor bij kinderen nauwelijks onderzocht. Dit betekent echter niet dat de 

behandeling  niet effectief is. Behandeling met hypertoon zout, een recentere vorm van 

osmotherapie, is weliswaar vrij goed onderzocht maar goede vergelijkende studies naar het 

verschil in effectiviteit ten opzichte van mannitol ontbreken. Beide zijn effectief maar de mate 

waarin zij van elkaar verschillen alsmede het gecombineerde gebruik van beide blijft 

onduidelijk. 

( Bron; Zorg (en) rond het kind met ernstig traumatisch hersenletsel, Petru, Peerdeman, 

Ouwerkerk)   
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Verpleegkundige aandachtspunten tijdens mannitol gift 

 Dien de mannitol toe in maximaal tien tot twintig minuten per dosis (dosering is 

afhankelijk van het lichaamsgewicht). Voordat de mannitol toegediend wordt, moet 

men ervan vergewissen dat er zich geen kristallen gevormd hebben in de vloeistof. 

Eventueel aanwezige kristallen zijn op te lossen door de vloeistof te verwarmen. Let 

wel op de toedieningtemperatuur. 

 Zorg voor een goede rapportage van het effect op de ICP; de arts kan de dosering 

aanpassen aan het effect. Als de patiënt een ICP-meter heeft, wordt ook het toedienen 

aangetekend/ gemarkeerd op de trendregistratie 

 Zorg voor regelmatige controle van elektrolyten in het serum 

 Zorg voor dagelijkse controle van serumosmolariteit 

 Bewaking van vochtbalans 

 Wees alert op rebound-effect  van mannitol: het ICP verlagende effect van mannitol 

duurt maximaal vijf tot zes uur, daarna wordt frequent terugkeer van (forse) ICP 

stijgingen waargenomen, soms zelfs hoger dan voor het toedienen van de mannitol 

(bron; leerboek IC-verpleegkunde) 
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Hoofdstuk 6 Koelen bij kinderen met neurotrauma. 
 
Kinderen met een ernstig neurotrauma ontwikkelen vaak koorts. Het is bekend dat koorts 

(hyperthermie) de prognose van deze kinderen nadelig beïnvloedt. Het is daarom algemeen 

gebruik om de koorts agressief te bestrijden. De meeste intensive care afdelingen streven 

daarbij naar normothermie. Sommige centra passen therapeutische hypothermie (koelen) toe 

in de behandeling van kinderen met ernstig neurotrauma, vooral als de patient verhoogde 

intracraniele druk heeft. Omdat er nog onvoldoende bewijs is voor een gunstig effect van 

therapeutische hypothermie bij patiënten met een neurotrauma, en er mogelijk wel nadelige 

effecten aan verbonden zijn, bestaat hierover geen eensluidend oordeel.  

 

Fysiologie bij neurotrauma tav de temperatuur. 

Bij de behandeling van het ernstig neurotrauma staat het voorkomen van secundaire schade 

centraal. De lichaamstemperatuur heeft op verschillende manieren invloed op het optreden 

van deze secundaire schade:  

 

Ten eerste kan hyperthermie leiden tot cerebrale hypercirculatie, en daarmee aanleiding geven 

tot een toename van het intracraniele volume en dus een verhoging geven van de intracraniele 

druk (ICP). Hyperthermie en stress door onvoldoende sedatie zijn de twee meest 

voorkomende oorzaken van intracraniele hypertensie bij hersentrauma.  

Ten tweede geeft hyperthermie een verhoging van het metabolisme, met daardoor toename 

van de zuurstofconsumptie wat bij neurotrauma ten koste gaat van de zuurstofvoorziening van 

het brein.  

 

Hyperthermie vormt dus een belangrijke factor voor verslechtering van de cerebrale toestand 

vanwege secundaire hersenschade toegevoegd aan het primaire letsel. 

Infecties zullen daarom effectief bestreden en waar mogelijk voorkomen dienen te worden. 

 

Na een trauma treedt er ook snel hyperthermie op zonder infectie. Dit gebeurt op basis van 

weefselschade en het vrijkomen van ontstekingsmediatoren. Het optreden van koorts en 

tachycardie wordt SIRS (systemic inflammatory respons syndrome) genoemd.  

 

Ten slotte kan hyperthermie ook bijdragen aan het ontstaan van convulsies bij een cerebraal 

neurotrauma. Hoewel dit, door het toedienen van dormicum en /of propofol in de praktijk niet 

veel gezien wordt omdat deze medicijnen een convulsie onderdrukkende werking hebben. 

 

Een stabiele lichaamstemperatuur van rond de 37 graden Celsius is dus van groot belang voor 

optimale biochemische processen in de lichaamscellen. 
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Beheersing van de lichaamstemperatuur kan een additionele behandeling zijn en kent twee 

vormen: 

 Voorkomen van hyperthermie. 

 Opgelegde gecontroleerde normo-hypothermie. 

 

 

 

Bestrijding van de koorts. 

Medicamenteus: 

 

In de literatuur is er geen duidelijke temperatuurgrens waarbij gestart wordt met 

koortswerende middelen. In de praktijk zal doorgaans de grens van 38 gr C worden 

aangehouden. 

Zeker als men bedenkt dat patiënten met hersentrauma al snel nadelige effecten kunnen 

ondervinden bij kleine temperatuurstijgingen. 

Medicijnen die in aanmerking komen om de koorts te verlagen zijn: 

 Paracetamol oraal, rectaal of intraveneus (perfalgan). 

 Low dose diclofenac (voltaren) intra-veneus. Vanwege de vele bijwerkingen wordt dit 

zelden toegepast. (maagbloeding, cerbro vasculaire bloedingen nierschade, 

anafylactische reactie met hypotensie en schok, effect op stolling) 

Alle op afspraak van de arts. 

De koorts is vaak zo hardnekkig dat medicatie alleen niet afdoende is. 

Daarom is naast medicatie goede sedatie en zo nodig verslapping nodig om rillen, discomfort 

en stress te voorkomen. 

 

Mechanisch: 

Koorts dient van het begin af aan bestreden te worden. Hier kunnen actieve koelingmethoden 

voor worden gebruikt. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat, wanneer een 

neurotrauma patiënt niet verslapt is, deze kan gaan rillen. Wat weer lijdt tot verhoogde O2 

consumptie. (zie boven) 

 

Manieren van koelen. 

Alle manieren van actieve koeling zijn erop gericht de warmteafgifte te bevorderen. 

 

Intern: 

Er zijn veel manieren om een patient intern te koelen. 

In de praktijk wordt hier niet veel gebruik van gemaakt. 

Wat wel kan worden toegepast is het toedienen van koude infusievloeistoffen, welke op 

sommige kinder IC‟s standaard in de koelkast klaarliggen. 

Of blaassoelen met deze koude fysiologisch zout zakken. 

Van belang is dus om ons te richten op manieren die wel toepasbaar zijn 
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Extern: 

 Omgevingstemperatuur verlagen. 

 Kleding uit, deken eraf. 

 Koeldekens op lichaam en hoofd, bv bairhugger, blanketroll of criticool vooral bij 

langdurig koelen. 

 IJspakkingen op de grote arteriën bijv. in de liezen. 

 Afwassing met koud water. 

 Ventilator 

 Bij gebruik van een warmtebed kan de temperatuur van het matras uitgeschakeld 

worden, hierdoor zal geen warmte meer aan het lichaam toegevoegd worden.  

 

Verpleegkundige aandachtspunten ten aanzien van koelen. 

 Letten op rillen en discomfort huidletsels (brandwonden, drukplekken). 

 Observatie van de centrale temperatuur; deze kan stijgen doordat er perifere 

vasoconstrictie optreedt door het koelen. 

 IJspakkingen niet onbeschermd op de huid leggen in verband met blaarvorming/ 

thermisch letstel. 

 Bij gebruik van de ventilator eventuele wonden afdekken, de ventilator zuigt 

kamerlucht aan die niet gefilterd is, deze lucht kan ziektekiemen bevatten. 

 

Bij bereiken van streeftemperatuur: 

 

 Stoppen met actieve koeling en weer starten bij temperatuurstijging. Bedenk dat 

vooral snelle schommelingen in temperatuur heel slecht zijn voor het brein. Denk 

hierbij bv aan opwarmen als je even voor CT scan moet. 

 Koeling verminderen maar wel continueren met bv koeldeken of ventilator in lagere 

stand. 
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Hoofdstuk 7 Pijn, Sedatie en Delier. 

 
In dit stuk wordt ingegaan op pijn en sedatie en delier op een Intensive Care Kinderen 

(I.C.K.), en de gevolgen hiervan. 

Vooraf worden de uitgangspunten van pijn en discomfort beschreven,want wanneer spreek je 

over pijn? en is dat voor iedereen gelijk? De beoordeling, methodiek,en begeleiding van 

kinderen met pijn komen aan de orde. Hierna worden groepen sedativa benoemd. 

Later wordt ingegaan op pijnstilling bij kinderen opgenomen na een neurotrauma op een 

I.C.K. 

De gevolgen van sedativa, abstinentie en het delier komen het laatst aan bod. 

 

Veel kinderen op een I.C.K. worden gesedeerd om hun discomfort te behandelen, om hen te 

kalmeren. Kalmerende middelen zijn een noodzaak voor kinderen die op een I.C.K. krijgen te 

maken met ongemak, onrust, angst en pijn. beademing, pijnlijke en stressvolle ingrepen, 

medicatiegebruik en omgevingshectiek. 

Optimale sedatie staat bekend als een slaperige toestand reagerend op de omgeving, maar niet 

op een heftige manier. 

Het kind is wakker maar rustig ademend aan de beademingsmachine en het verdraagt de 

momenten van prikkeling en zorg. 

Om deze staat van sedatie te bereiken zijn gevalideerde meetinstrumenten nodig. 

De American Academy of Pediatrics (AAP) kent drie niveaus van sedatie ( Committee on 

Drugs1992) 

 Verminderd bewustzijn conscious sedation; een medisch gecontroleerde staat van 

verlaagd bewustzijn waarbij het kind zich wel reflexmatig kan beschermen. Het kind 

is nog aanspreekbaar. 

 Diepe sedatie: een medisch gecontroleerde staat van verlaagd bewustzijn of afwezig 

bewustzijn waarbij het kind niet makkelijk wekbaar is. Deels verlies van reflexmatige 

beschermende handelingen, zoals afweren, en waarbij het kind niet meer 

aanspreekbaar is. 

 Anesthesie: een medisch gecontroleerde staat van afwezig bewustzijn met daarbij een 

totale afwezigheid van beschermende reflexen, en het kind kan niet reageren op 

prikkels. 

Sedatie  is over het algemeen dieper bij kinderen dan bij volwassenen. Bij volwassenen is 

conscious sedatie populair omdat het een veilige manier van sederen is. Zo weinig mogelijk 

sedatie voor een goed gesedeerde patiënt. Zeker bij kleine kinderen is deze vorm van sedatie 

niet wenselijk omdat ze primair reageren op negatieve handelingen zoals de tube uitzuigen 

met het gevolg dat ze de tube er vervolgens uittrekken.  
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Uitgangspunten van pijn en discomfort: 

   

Definitie van pijn: 

Een onplezierige sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of 

mogelijke weefselbeschadiging. 

Het is moeilijk om pijn van discomfort te kunnen onderscheiden omdat ze met elkaar in 

verband staan. Pijn veroorzaakt stress, op fysiologisch, hormonaal, metabool en emotioneel 

niveau. Deze vormen van stress zijn zichtbaar en/of meetbaar. De hartfrequentie en adrenaline 

kunnen stijgen, bloedwaarden zoals lactaat stijgt, en het kind wordt geagiteerd.  

Kinderen doorlopen een aantal ontwikkelingsstadia zowel fysiek als cognitief. Deze fasen 

beïnvloeden de beleving van pijn en de mate hoe zij hier mee om kunnen gaan. 

Het is van groot belang dat de I.C.K. verpleegkundige zich hiervan bewust is, naast het feit 

dat bij alle handelingen de I.C.K. verpleegkundige zich moet realiseren dat ook diep 

gesedeerde kinderen pijn kunnen ervaren. 

Pijn is nooit acceptabel, en ten aanzien van pijn dient het uitgangspunt te worden gehanteerd 

dat het kind pijn heeft tenzij het tegendeel is bewezen.  

Ernstig zieke kinderen ervaren binnen een I.C.K. pijn, stress en discomfort, bijvoorbeeld bij 

chirurgische ingrepen, traumata, invasieve procedures. Andere  negatieve prikkels zijn: 

uitzuigen van de endotracheale tube en manipulaties met sondes en katheters.  

Naast deze factoren kan het kind de omgeving van de I.C.K. ook  als bedreigend ervaren. 

Licht kleur, geur, geluid en acute gebeurtenissen spelen hierbij een grote rol. 

Ook de sociale achtergrond van een kind is een factor bij het beleven en uiten van pijn. 

Mogelijk neemt het kind het pijngedrag van zijn ouders over wat weer terug komt in zijn 

pijnbeleving. 

De context is eveneens belang. Leeftijd van het kind, klinische toestand, soort operatie en het 

verwachte beloop. Het verwijderen van een buiktumor scoort hoger dan een liesbreukoperatie. 

 

Beoordeling van pijn en discomfort; 

 

Pijn kan ernstige gevolgen hebben voor het kind, het is belangrijk pijn te herkennen en te 

beoordelen. In 1995 introduceerde de American Pain Society (A.P.S) dat Pain de vijfde vitale 

parameter hoort te zijn. 

De vier methoden om pijn te beoordelen zijn; 

 Hormonale en metabole parameters; 

Technisch is het mogelijk om aan te tonen dat er hormonale en/of metabole 

veranderingen plaats vinden bij een kind met pijn. Deze stressrespons is meetbaar in 

het bloed, bijvoorbeeld hyperglycemie en verhoging van het lactaat.  

 Fysiologische parameters 

Deze veranderingen zijn makkelijk waarneembaar bij een goede observatie en 

monitorbewaking, bijvoorbeeld verhoging hartritme en ademritme wijde puppillen. 

 Gedragsmatige aspecten 

Te onderscheiden observaties zijn; gezichtsuitdrukking, huilen en spierspanning. 

Deze gedragsresponsen zijn moeilijker te observeren bij jonge en/of ernstig zieke 

kinderen op een I.C.K. die gesedeerd zijn vanwege b.v. beademingafhankelijkheid. 

Hiervoor zijn meetinstrumenten nodig om pijn en discomfort te meten en te kunnen 

objectiveren. Hierover later in dit stuk meer. 

 Zelfrapportage 

Pijn is een subjectief gegeven dat per individu verschilt, daarom kan een werkelijk 

beeld alleen gegeven worden door de patiënt zelf. Ook hier zijn vele meetschapen 

voor handen b.v. de wong Baker Faces rating scale. 
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Methodiek en meetinstrumenten: 

 

Er zijn vele meetinstrumenten om pijn en disstress te meten, zoals de VAS score, 

comfortscore, POKIS, SOS. 

Doelgroep comfortscore beademde kinderen : 0-18 jaar 

niet beademde kinderen post operatief,  0-3 jaar, verdenking pijn 0-3 jaar, analgesia of 

sedativa 0-3 jaar 

niet beademde kinderen > 4 jaar kunnen meestal zelf goed aangeven of ze pijn hebben met de 

VAS score 

Wanneer scoor je pijn?   

1. „s Morgens vroeg voor aanvang handelingen voor de visite eventueel retrograad. 

2. „s Avonds bij aanvang van de dienst, kan ook retrograad. 

3. Postoperatief elke 4 uur 

4. Scoor bij ernstige onrust eventueel retrograad 

5. Scores dienen te worden besproken bij de visite. 

Extra scores 

1. Bij verdenking op pijn en/of  discomfort  

2. Na een ingreep 

3. Bij een verandering in de onderhoudsdosering 

4. Voor en na toediening van extra medicatie volgens algoritme. 

 

Begeleiding van pijn en sedatie op de I.C.K. 

 

De volgende taken horen thuis bij de I.C.K. verpleegkundige; 

 Observeren, interpreteren en rapporteren 

 Plegen van interventies 

 Coördineren van handelingen 

Door het interpreteren van observaties en veranderingen kan de I.C.K. verpleegkundige pijn 

en/of discomfort vaststellen en verwerken in een verpleegplan. Naar aanleiding van dit plan 

kunnen er interventies worden uitgevoerd. 

Frequente evaluaties en controles van metingen registreren het beloop van de status. 

Bewustwording  van de handelingen en de gevolgen hiervan voor het kind blijven 

noodzakelijk.  

Pijnpreventie is ook een middel waar meer gebruik van gemaakt wordt. Goede voorlichting 

vooraf aan het kind en op een eerlijk manier het kind hierbij betrekken kan veel stress doen 

voorkomen. De rol van ouders hierbij is essentieel. 
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Sedativa en Analgetica  

Toepassingsgebieden: intubatie, ingrepen,  procedures, wondverzorging, langdurige en 

kortdurende  sedativa en analgetica 

 

Medicamenten IV: morfine, fentanyl, s-ketamine, tramal. 

Medicamenten PO: morfine, methadon, tramal 

Medicamenten  rectaal: paracetamol, diclofenac,  

Medicamenten transcutaan: fentanyl en morfine pleisters 

 

Sedativa IV: midazolam, temesta, propofol, s-ketamine, etomidaat 

Sedativa PO: chloralhydraat, lorazepam, fenobarbital, oxazepam,  

Spierverslappers: rocuronium, vecuronium, succinylchloride, penthobarbital 

Andere middelen: clonidine IV/ PO, nedeltran po lidocaine subcutaan en IV  

Ieder centrum heeft zijn eigen sedatie methodiek  en voorkeursmiddelen. 

Het is belangrijk dat je voldoende medicatie geeft voor een rustige acceptatie van de veilige 

situatie van de patiënt, om de patient in de conscious sedation zone te krijgen en te behouden. 

Sinds een paar jaar zijn er I.C.K. die voor  sedatie met cycling werken.(dat wil zeggen 

wisseling om de 4 dagen van sedatie/analgetica). Alhoewel het nooit wetenschappelijk 

onderbouwd is lijkt het zo te zijn dat je door cycling minder sedativa gebruikt en dan ok 

minder kans hebt op bijwerkingen, abstinentieverschijnselen en gewenning. 

Het is erg belangrijk de medicatie switch goed in te leiden met het oog op de lopende sedatie. 

Als de huidige en lopende sedatie/analgetica in een hoge dosering loopt,dan ook hoog doseren 

met de nieuwe medicatie. 

Dit schema staat op flowcarts beschreven en wordt in de visite besproken.  

 

Pijn en sedatie bij de neurotrauma patient: 

 

Bij de neurotrauma patiënt wordt het liefst zo weinig mogelijk sedatie gegeven, of alleen 

snelwerkende sedatie  bv propofol om zo snel mogelijk en indien gewenst dagelijks een 

neurologische controle te kunnen afnemen. Hierbij controleert met de neurologische status 

van de patient om hem neurologisch te kunnen beoordelen.  

Bij een neurologische controle  komen de neurologen/ neurochirurgen  bv na 15 tot 30 

minuten nadat de sedatie is gestopt kijken hoe de patient scoort qua E.M.V., en hoe de 

pupillen en reflexen reageren. 

Zeker bij niet geintubeerde en contusionele patiënten is de periode zonder sedatie vaak heel 

moeilijk, want je moet die patiënten voor zichzelf beschermen het liefst zonder extra sedatie 

zodat je de neurologische situatie continu kan blijven monitoren. ( bij onrust denk aan infuzen 

katheters  en centrale lijnen).   

 

Sedativa kunnen ook worden gebruikt  ter verlaging van de intracraniële druk (I.C.P.) bij een 

neurotrauma patiënt. 

Als bij een patiënt een drukschroef in ingebracht  is dit effect  aan het bed vaak 

waarneembaar, b.v. bij manipulatie en  verzorging. 
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Bij volwassenen is er een voorkeur voor propofol als middel om de I.C.P. te verlagen. Een 

waarschuwing met betrekking tot het gebruik van propofol bij kinderen is hier op zijn plaats. 

Gezien het risico op het ontwikkelen van het propofolinfusiesyndroom bij deze 

patiëntengroep, dient voor dit middel uiterste terughoudendheid te worden betracht. 

Spierverslapping is omstreden: zowel voor verlaging van de I.C.P. als voor de vermeende 

afname van zuurstofconsumptie is geen bewijs. De nadelen van decubitus en polyneuropathie 

na langdurige verslapping zijn echter evident.  

Barbituratencoma  

Het barbituratencoma is één van de klassieke behandelingen bij een refractaire intracraniële 

drukverhoging. Barbituraten in hoge doses leiden tot hemodynamische instabiliteit en dus is  

adequate bewaking en ondersteuning hiervan noodzakelijk.  

Specifiek bij moeilijk behandelbare epilepsie ten gevolge van het trauma kan er gekozen 

worden voor een barbituratencoma onder geleide van een continu Elektrisch Enchephalo 

Gram. E.E.G. 

Frequente controle van de verder parameters zijn essentieel omdat het metabolisme tot een 

minimum beperkt wordt. wat wenselijk is gezien Cerebrale Bloed Flow (C.B.F). maar voor 

veel complicaties kan zorgen denk aan decubitus en hypotensie. 

Deze patiënten hebben een box indicatie wat betreft de rust. 

Verpleegkundige aspecten bij de verzorging van een neurotrauma patiënt rondom sedatie 

 Blijvende controle op verder letsel van het lichaam van de patiënt, PIJN! 

 Zeer frequente controle parameters comfortscore  en glascow coma scale inclusief 

pupillen. Deze bij dienstwissel samen checken! Bij  verslapping  niet scoren, maar 

dagelijks neurologische controle door neurologie!  

 Bespreken van sedatie en comfort in de visite 

 Extra scoren bij het geven van bolussen van sedatie en analgetica 

 Verpleegkundige handelingen bundelen na een check wanneer de patiënt iets extra‟s 

mag krijgen 

 Alert op convulsies  

 Juiste ademmodus zoeken, let op CO2 en zuurstof toediening. 

 Reduceren van bezoek, reacties van patiënt op bezoek 
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Interventies bij pijn en sedatie: 

 

Medicamenteuze interventies; 

Het meest worden problemen op pijn en sedatie gebied bij kinderen bestreden met 

medicijnen. Dit gebeurt vaak naar aanleiding van een pijnmeting die dan al dan niet gevolgd 

kan worden door een interventie volgens het behandelalgoritme. 

De I.C.K. verpleegkundige kan met behulp van zo‟n algoritme de medicatie verhogen of 

verlagen op geleide van de pijnscores. Dit geldt voor pijn als voor sedatie. 

Niet medicamenteuze interventies; 

Deze interventies zijn erg afhankelijk van de pijndrempel van het kind gezien in de context. 

In sommige gevallen speelt angst een grote rol. 

Aandacht voor het comfort van het kind speelt een grote rol. Houding, omgeving, en 

vertrouwen, ouders in de buurt. 

Spel, muziek en televisie zijn ook goede afleidingsmiddelen. Ook de fantasie kan goed 

worden gebruikt als afleiding. 

Ademhalingstechnieken zijn ook succesvol gebleken bij vervelende manipulaties rondom de 

verzorging. B.v. het draaien van een patiënt. 

Andere methoden zoals massage, acupunctuur en acupressuur worden nog niet regelmatig 

toegepast op kinderen, als interventie bij pijn en discomfort. 

 

Abstinentie op de ICK: 

 

Definitie: verzameling van symptomen die kunnen optreden na het staken of het niet tijdig of 

onvoldoende innemen van een middel waar men psychisch en/of lichamelijk aan verslaafd is. 

Risicofaktoren: 

Hoge dosis opiaten en/of benzodiazepines 

Continu infusie ipv intermitterend 

langdurig gebruik ( > 2 weken) 

jonge kinderen < 5 maanden 

leverinsufficientie 

laag albuminegehalte 

theofylline en erytromycinegebruik 

Abstinentiesyndroom 

Het is moeilijk om klinisch een duidelijk onderscheid te maken tussen een opiaat en een 

benzodiazepinesyndroom. 

Het veiligst is om beide middelen langzaam af te bouwen of te vervangen. 

Zeker als een patiënt na een periode van beademing geëxtubeerd kan worden, moet voor de 

eerste nacht er sedativa worden afgesproken om abstinentie te kunnen ondervangen. 

Het is belangrijk om tijdens het afbouwen van de sedatie en pijnstilling abstinentie te scoren 

volgens een Scorelijst. Een behandelalgoritme geeft aan welke interventie hierop mag worden 

toegepast. De SOS ontwenningschaal Sophia Ontwenning Schaal, is een van die scorelijsten.  

Binnen het Erasmus Academisch Centrum vindt op de kinder- IC naar aanleiding hiervan 

momenteel een onderzoek plaats. 

Het afbouwen van sedativa en analgetica moet rustig en volgens het ritme van het kind 

gebeuren. De S.O.S. lijsten zijn een meetinstrument die dat ritme mee helpen te bepalen. 

Bij langdurig ( meer dan twee weken en/of hoog gedoseerd) gebruik van sedativa /analgetica 

overgaan  op methadon oraal en zo langzaam afbouwen. 
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Delier op de I.C.K: 

 

Definitie: een psycho-organische stoornis. De oorzaak is meestal lichamelijk de 

verschijnselen zijn psychisch. Deze uiten zich door verwarring, cognitieve problemen of door 

aandachtsstoornissen. De symptomen ontwikkelen zich in een korte periode en fluctueren is 

sterkte. Naast aandachts en concentratieproblemen kunnen ook amnesie waanideeën en 

hallucinaties optreden. 

 

Algemeen: 

Op elke leeftijd kan een kind een delier doormaken. 

Een delier kan erg op de voorgrond staan, maar ook een meer onopvallend patroon vertonen. 

Dit ligt aan het klachtenpatroon, maar kan ook liggen aan het type behandeling en de patiënt 

zelf. 

De behandeling van een delier is moeilijk, evenals het juist diagnostiseren van het delier. 

Voor het stellen van de diagnose delier kan er gebruikt worden gemaakt van een 

meetinstrument. 

Er zijn een aantal instrumenten ontwikkeld, maar geen van deze instrumenten is geheel 

afdoende gevalideerd om te gebruiken op de ICK. 

 

Patiëntenpopulatie: 

Na onderzoek is gebleken dat ongeveer 70% van alle opgenomen patiënten op de ICK, lijdt 

aan een delier. 

Op elke leeftijd kan een kind een delier doormaken. 

Ziektebeelden kunnen aanleiding geven tot een delier, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan 

een sepsis, hypo/hyperglycemie en hypoxie. 

We spreken dan van een delier met een pathofysiologische oorzaak. 

Ook na een langdurige opname met een instabiel verloop en daarbij behorend behandelbeleid 

zoals beademing en cardiostimulantia kan een delier zich manifesteren. 

Maar een delier komt ook voor bij patiënten met een kortdurende opname op de ICK. 

Het verschil in structuur en het niet doormaken van een dag/nachtpatroon, kan al aanleiding 

geven tot het ontwikkelen van een delier. 

We spreken dan van een delier door iatrogene factoren. 

Verder kan de toediening van (sederende) medicatie veel problemen veroorzaken. 

Naast abstinentie rondom de sederende medicatie, ligt dan ook delier op de loer! 
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Vormen van delier: 

Delier kan zich, zoals eerder gezegd, op verschillende manieren uiten. 

Een delier kan zich uiten in drie verschillende vormen: 

 

A. Bewustzijnsverandering met verminderde aandacht. 

B. Cognitieve stoornis. 

C. Plotseling ontstaan en fluctuerend beloop. 

 

Als een delier zich uit, dan kan het zich openbaren in de volgende stadia: 

I. Predelier. 

II. Subsyndromaal delier. 

III. Full-blown delier. 

Allen hebben een pathofysiologische oorzaak. 

 

Aspecten bij kinderen: 

 

De mening van ouders is bij het delier een belangrijk component. 

Zij kunnen aangeven of het gedrag van het kind anders is dan voorheen.  ( in de opname.) 

Wanneer zij het gedrag veranderd vinden staat differentieel diagnostische delier op de eerste 

plaats. 

Bij kinderen kunnen we onrust op de voorgrond zien staan (psychomotore agitatie), met een 

klachtenpatroon van plukken, uit bed willen klimmen en onverwachte bewegingen maken. 

We spreken dan van een hyperactief delier. 

Maar ook een hypoactief delier kan optreden. 

We zien dan juist apathie, lethargie, catatonie en rigiditeit. 

Daarnaast zien we ook hogere corticale functiestoornissen, autonome dysregulatie, angst, 

jammeren of ontroostbaar zijn. 

 

Meetinstrumenten: 

 

Voor het screenen van een patiënt op delier, zijn een aantal instrumenten ontwikkeld, 

Zoals eerder genoemd is er niet een gevalideerd voor het gebruik op de ICK. 

Het AZM (academisch ziekenhuis Maastricht) houdt zich al een aantal jaren bezig met delier 

bij kinderen. 

Zij zijn bezig met het opzetten van een landelijke richtlijn/protocol. 

Vanuit onderzoek daar, zullen alle ICK‟s in Nederland verder met elkaar in gesprek moeten 

over het onderwerp delier. 

Een van de meetinstrumenten die al wel ontwikkeld is, is de PAED. 

Dat staat voor Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale, deze schaal is gevalideerd 

voor kinderen van 1,5 - 6jaar en beschrijft gedragsmatige eigenschappen. 

Het moeilijke van het screenen van een delier bij kinderen is dat kinderen vaak niet kunnen 

praten doordat ze te jong, te ziek of geintubeerd zijn. 

Wordt vervolgd! 
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Wat kunnen we al wel doen: 

 

Er zijn al wel een aantal interventies in het beleid op de ICK, die we al wel in ogenschouw 

kunnen en moeten nemen. 

Zorg voor een goede pijnstilling en sedatie, houd de patiënt pijnvrij en comfortabel! 

Zorg daarnaast voor een juist afbouwschema rondom het staken of afbouwen van sederende 

en pijnreducerende medicatie, hiermee kan abstinentie worden voorkomen. 

Blijf daarnaast in gesprek met ouders, zien zij veranderd gedrag of is er blijvende hypo/hyper 

activiteit? 

Schakel bij een vermoeden op delier de kinderpsychiater in voor een consult. Laagdrempelig! 

Zij zullen dan naar de patiënt kijken en zonodig medicatie of een ander beleid opstarten, 

welke vervolgd zal worden op de ICK, maar ook na ontslag van de ICK af. 

Een delirante patient hoort in verband met de expertise hiervan thuis binnen een academische 

centrum.  

 

Literatuur: 

1. Intensive Care Verpleegkundige kinderen derde druk 

G.T.W.J. van den Brink, T.N.C. Tol, E.M. van Vught 

2. Artikel Journal of Clinical Nursing 18 2511-2511 september 2009 

E.Ista, M de Hoog, D.Tibboel, M. van Dijk 

 

www.healthdirect.nl/view.cfm?page_id=2543 

http://www.healthdirect.nl/view.cfm?page_id=2543


 

    

Landelijke verpleegkundige richtlijnen neurotrauma bij kinderen   oktober 2010  55 

 

 

 



 

    

Landelijke verpleegkundige richtlijnen neurotrauma bij kinderen   oktober 2010  56 

Hoofdstuk 8  Revalidatie  neurotrauma patiënt. 

 
De mate waarin kinderen na een neurotrauma moeten revalideren, kan flink verschillen van 

kind tot kind. Dit is uiteraard afhankelijk van de ernst van de opgelopen schade. Deze kan 

zich uitstrekken van “slechts geheugenverlies” tot coma. De hulp die geboden zal worden aan 

het kind zal daar dus van afhankelijk zijn.  

 

Op de Kinder IC wordt de fysiotherapeut al vrij snel na de acute fase ingeschakeld voor het 

doorbewegen van de ledematen. Ook zal al vrij snel een revalidatiearts in consult gevraagd 

worden. Het verdere mobiliseren gebeurt, op de kinderafdeling, door de fysiotherapeut samen 

met de ergotherapeut. Ouders zullen hierin begeleidt worden om daarbij mee te helpen. Zo 

nodig kunnen al bijvoorbeeld spalken aangemeten worden om contracturen te voorkomen.  

Zodra de conditie van het kind het toelaat en dit nodig is, zal het kind in een 

revalidatiecentrum worden opgenomen of daar een dagbehandeling gaan volgen.  

 

Afhankelijk van het aantal afgestorven hersencellen, de snelheid waarmee dat gebeurt en de 

conditie van de hersenen zelf, kunnen de gevolgen voor het gedrag van het kind zeer 

ingrijpend zijn. 

Er kunnen problemen zijn met: concentreren, onthouden, denken en veilig uitvoeren van 

handelingen. Het kind is onhandiger geworden, lopen en dingen vastpakken gaan 

bijvoorbeeld moeilijker. 

Ook de persoonlijkheid kan veranderd zijn. 

 

Herstel na hersenbeschadiging is voor kinderen soms lastiger dan bij volwassenen omdat hoe 

ouder het kind is en het dus al meer vaardigheden had geleerd, hoe makkelijker ze de 

vaardigheden weer opnieuw kunnen aanleren. Een jond kind die een bepaalde vaardigheid 

nog niet geleerd heeft, kan daar niet op terug vallen. Dan kan het, bij ernstige schade, 

moeilijker zijn om het alsnog aan te leren. 

Het snelste herstel vindt de eerste 3-6 maanden plaats. Zelden is er 100% herstel, vaak blijven 

trager denken, reageren en geheugenproblemen bestaan. 

 

Kinderrevalidatie is gericht op het mogelijk maken van ontwikkelingen van een kind ondanks 

stoornissen in de motorische, communicatieve, cognitieve en sociale functies. Omdat een 

lichamelijke handicap gevolgen heeft voor de opvoeding binnen het gezin, is samenwerking 

met de ouders erg belangrijk om het kind effectief te kunnen helpen in zijn ontwikkeling. 

Omdat een kind in ontwikkeling is, ontstaan er in verschillende perioden verschillende 

vragen. Dat een peuter niet zonder hulp kan eten of niet kan fietsen is normaal, behandeling is 

dus niet nodig. Maar een kind van 8 wil graag zelf kunnen eten en kunnen fietsen. Er zijn in 

de ontwikkeling van het kind drie belangrijke perioden te onderscheiden waar de revalidatie 

specifiek op afgestemd wordt: van 0 tot 4, van 4 tot 12 en van 12 tot 20. 

De behandeling richt zich niet alleen op het verbeteren van de gestoorde functies en het 

aanleren van specifieke vaardigheden, maar ook op optimaal functioneren binnen het gezin en 

op school. 
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Revalidatie wordt uitgevoerd in teamverband: 

 

Revalidatiearts: coördineert het team en is eindverantwoordelijk. 

Fysiotherapie: bewegingen, opstaan, lopen, fietsen. 

Ergotherapie: praktische vaardigheden zoals wassen, aankleden, spelen, schrijven. 

Logopedie: taalstoornissen en leren communiceren. 

Maatschappelijk werk: verwerken van de handicap bij ouders en kind. 

Neuropsycholoog: bekijkt wat de sterke en zwakke punten zijn van het kind zodat de therapie 

zo optimaal mogelijk gegeven kan worden. Heel soms zal de neuropsycholoog behandelen, 

bijvoorbeeld als het kind depressief is of dreigt te raken. 

 

VIN (Vroeg intensieve neurorevalidatie) 

 

Een belangrijke centrum voor neurorevalidatie is Leijpark in Tilburg. Hier volgen de kinderen 

VIN. Dit is een behandelprogramma voor kinderen en jongeren in een vegetatieve of 

laagbewuste toestand na ernstig hersenletsel. 

 

Wat is bewustzijn? 

 

Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld 

(weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen mentale 

processen (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen).  

In het klinisch gebruik blijkt de benaming voor de verschillende vormen van bewustzijn  een 

probleem. Men vindt vele termen terug voor vaak dezelfde bewustzijnstoestand. Artsen meten 

de bewustzijnstoestand vaak af aan de score op de Glascow Coma Scale, familie meet die 

toestand vaak af aan kleine, voor hen heel herkenbare reacties, die voor buitenstaanders geen 

betekenis hebben. 

Iemand is eerst in coma, gaat dan over naar een vegetatieve toestand. Daarbinnen zijn drie 

fases te onderscheiden, voordat hij/zij overgaat naar de laag bewuste toestand. Ook daarin zijn 

weer drie fases te onderscheiden. Iemand kan in iedere fase blijven steken, met uitzondering 

van de comateuze fase. Iemand die langer dan 2 á 3 weken in coma is, komt daar uit : of door 

over te gaan naar de vegetatieve toestand, of door te overlijden (tenzij wordt gekozen voor 

chronische beademing) .  
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Beschrijving bewustzijnstoestanden: 

  

Coma 

Slechte tot afwezige controle van de basale lichaamsfuncties, zoals ademhaling, 

lichaamstemperatuur, bloeddruk, etc. Meestal geen reacties op prikkels. Op pijnprikkels 

kunnen reflexbewegingen optreden (strek- of buigbewegingen), verder geen reacties. 

 

Vegetatieve toestand  

Betrokkene heeft wel een slaap – waak ritme, maar nog geen adequaat dag – nacht ritme. 

Grotendeels herstel basale lichaamsfuncties, geen beademing (meer) nodig. 

 Heel weinig activiteiten (hyporesponsief)  

Meestal geen reacties, soms op prikkels vertraagde reflex – activiteit. 

 Reflexmatige activiteiten 

Op prikkels vaak grote strek – of schrikreacties, zonder dat gewenning optreedt. De 

reacties kunnen overgaan in buigreactie (terugtrekken). Er kunnen dwalende 

oogbewegingen optreden, zonder te volgen. Soms gezichtsuitdrukkingen bij 

stimulatie. 

 Reacties in gestimuleerde lichaamsdelen 

Bij aanraking terugtrekken van arm of been. Een reactie in de richting van de prikkel             

( lokaliseren) bij aanraking, geluid of visuele stimulering. Volgen met de ogen, maar 

niet fixeren op personen of voorwerpen. 

 

Laag bewust 

 Overgangstoestand 

Volgen en fixeren van personen en voorwerpen. Over het algemeen meer gerichte 

reacties op prikkels. Veel gedrag is automatisch, bijvoorbeeld het openen van de mond 

bij het zien of voelen van eten, of het reiken naar een aangeboden voorwerp. Soms 

emotionele reacties zoals huilen of lachen als reactie op familie of op een specifieke 

stimulus. 

 Onsamenhangende (verwarde) toestand 

Wisselend adequate reacties op eenvoudige opdrachten. Volledig afhankelijk. 

Betrokkene heeft nog zeer ernstige cognitieve stoornissen, welke niet testbaar zijn. Er 

is sprake van een laag alertheidniveau, waarbinnen fluctuaties kunnen optreden. 

 Samenhangende toestand 

Reageert consequent adequaat op eenvoudige opdrachten. Betrokkene  heeft een meer 

stabiel en hoger alertheidniveau. Nog wel duidelijke stoornissen in cognitieve functies 

en volledige afhankelijkheid. 

 

Bewust  

 

Betrokkene reageert adequaat en is meer gericht op de omgeving, waarbij functionele en 

begrijpelijke wederzijdse communicatie mogelijk is, ook al is het met hulpmiddelen . Er 

kunnen cognitieve en gedragsmatige stoornissen aanwezig zijn. 
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Niet – Aangeboren Hersenletsel: 

  

Dit is hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de 

geboorte ontstaan, dat leidt tot een breuk in de levenslijn. 

Binnen NAH kan onderscheid gemaakt worden tussen traumatisch en niet-traumatisch letsel 

Traumatisch hersenletsel: letsel dat ontstaan is door geweld van buiten af, zoals bijvoorbeeld 

een val, verkeersongeluk of een groot voorwerp tegen het hoofd krijgen. 

Niet – traumatisch letsel:  letsel veroorzaakt door processen die zich in het lichaam zelf 

afspelen en dus vele oorzaken kan hebben: zuurstofgebrek / anoxie (als gevolg van 

verdrinking, hartstilstand, verstikking), herseninfarct, hersenbloeding, infectie, tumor, 

epilepsie, e.d.   

 

Uit onderzoek komt naar voren dat de patiënten die in het VIN – programma behandeld 

worden nadat zij minstens 2 maanden in een vegetatieve toestand hebben verkeerd, een kans 

van 50-60% hebben om bij bewustzijn te komen. Die kans is groter bij mensen die een 

traumatisch letsel hebben opgelopen dan bij mensen die een niet-traumatisch letsel hebben 

opgelopen. De kans dat iemand met een niet-traumatisch letsel en een PALOC- score van 2 of 

3 alsnog bij bewustzijn komt is zo goed als nul. Voor deze patiënten heeft het VIN-

programma  geen effect met betrekking tot verbetering van het bewustzijnsniveau.  

 

PALOC’s- score 

1 t/m 8 

Coma    1 

Vegetatieve toestand     2 t/m 3 ( elke fase een score )  

Laagbewuste toestand   5 t/m 7 (elke fase een score ) 

Bewuste toestand    8 

 

De behandeling  van niet –aangeboren hersenletsel is altijd maatwerk. De globale 

uitgangspunten zijn voor iedereen hetzelfde, maar de details zijn van persoon tot persoon 

verschillend. Dat hangt in de eerste plaats af van de omvang, de plaats en de aard van het 

letsel. In de tweede plaats spelen de aanwezige kennis en vaardigheden van voor het trauma 

een belangrijke rol. Wat weet of kan de betrokkene al. Uit ervaring blijkt dat bij het herstel 

van vaardigheden de personen terug vallen op aangeleerd gedrag. Dus een heel jong kind die 

nog weinig vaardigheden heeft geleerd, bv lopen, blijkt het herstel van die  functies langer te 

duren of al helemaal niet geleerd te kunnen worden. 

In de derde plaats is de sociale omgeving van invloed op de behandelingen. Een partner, 

ouders , kinderen, zij hebben invloed op de betrokkene en moeten in het behandeltraject een 

plaats krijgen. 

Tenslotte speelt de fase waarin de betrokkene verkeert, een belangrijke rol in de invulling van 

het behandelprogramma.   
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Er zijn vijf behandel - fases  : 

 

1. Herstel vitale functies, inclusief het bewustzijn 

2. Heroriëntatie op de werkelijkheid en op de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, 

het weer aanleren van vaardigheden 

3. Herstel van vaardigheden of aanleren van compensatietechnieken, waarbij 

aanvankelijk vooral herstel op de voorgrond staat en op het laatst vooral het zicht 

krijgen op de eigen beperkingen 

4. Toepassen vaardigheden in dagelijks leven 

5. Reïntegratie in de maatschappij, hoe die er dan ook voor betrokkene uitziet 

 

Voor de kinder IC is eigenlijk alleen de eerste fase van belang, soms ook de tweede fase. Dit 

zal echter met name voor de kinderafdeling gelden. 

 

Voor het VIN programma is wel gebleken dat de herstelprocessen vooral plaats vinden in de 

eerste maanden na het trauma.  Voor opname in het revalidatiecentrum Leijpark gelden de 

volgende criteria: 

 De patiënt dient medisch stabiel te zijn en niet afhankelijk te zijn van apparatuur, 

intraveneuze voeding en of medicatie en zuurstof. 

 Het ontstaan van het traumatisch hersenletsel mag niet langer dan 6 maanden geleden 

zijn. 

 Bij hersenletsel t.g.v. anoxie mag het niet langer dan 2 maanden geleden zijn. 

 

De opname bestaat uit 3 periodes: 

 De observatieperiode van 2 weken waarin de uitgangssituatie in kaart wordt gebracht 

en het behandelplan opgesteld voor de 1e behandelperiode. 

 De 1e behandelperiode bestaat uit 6 weken waarin het stimuleringsprogramma wordt 

gestart. 

 Tijdens de 2e behandelperiode wordt het stimuleringsprogramma voortgezet en al 

gekeken naar een vervolgtraject in Leijpark of in een ander revalidatiecentrum in de 

buurt van waar het kind woont. 

 In dit vervolgtraject zullen fase 3, 4 en 5 verder vorm krijgen. 

 

Dit alles gaat uiteraard in nauwe samenwerking met de familie.  
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Fase 1: 

 

De behandeling is in de eerste plaats gericht op het in leven houden van de betrokkene en op 

het voorkomen van gecompliceerde situaties zoals het optreden van verhoogde druk in de 

hersenen, longontstekingen, het ontstaan en verergeren van huidwonden. 

Zodra deze eerste fase van (weefsel) herstel voorbij is en eventuele complicaties onder 

controle zijn, is het van belang de betrokkene te activeren in zijn primaire lichamelijke 

functies, waaronder de stofwisseling, het waak-en slaapritme en de lichaamstemperatuur. 

Daarvoor is het noodzakelijk  te streven naar een zo gewoon mogelijk dag- en nachtritme en 

naar het mobiliseren; plaatsen in een stoel in plaats van liggen in bed, aanbieden van allerlei 

dagelijkse activiteiten, ook al kan de betrokkene niets actief doen. Ook de behandeling richten 

op het terug keren van het bewustzijn. Alhoewel er geen harde bewijzen zijn van de effecten, 

zijn er sterke aanwijzingen dat gereguleerde stimulering van de zintuigen bij een aantal 

patiënten leidt tot een toename van reacties en uiteindelijk tot het bij bewustzijn komen.  Hoe 

meer hersenletsel er is opgetreden, hoe moeilijker en langduriger het proces van bijkomen is. 

Tijdens dat proces van bijkomen is het van groot belang op welke manier de omgeving 

( behandelaars, verpleegkundigen, familie en vrienden ) met betrokkene omgaat. Ook al lijkt 

de betrokkene nog nauwelijks iets op te kunnen nemen, toch blijkt uit ervaring dat mensen in 

deze bijkomfase ongewenst gedrag kunnen aanleren (clownesk, zielig, seksueel ontremd 

gedrag, net als een jong kind tussen 1 en 2 jaar aan te leren is) dat in een latere fase tot veel 

storingen in het menselijk contact kan leiden, maar dat niet meer af te leren is. 

 

De VIN  doelstellingen bestaan in het kort uit: 

 

 Het optimaliseren van de fysieke toestand 

 Het uitlokken van bewegingsmogelijkheden 

 Het stimuleren van bewustzijnstoestand naar alertheid 

 Het op gang brengen van de communicatie 

 Het begeleiden van familie en zo mogelijk de revalidant naar acceptatie van de 

eindtoestand. 

 

Op grond van allerlei onderzoeken en met behulp van de nieuwste onderzoekstechnieken 

wordt steeds duidelijker dat de hersenen in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe 

omstandigheden en dus ook aan beschadigingen in de hersenen zelf. En er komen steeds meer 

duidelijker aanwijzingen dat de omgeving daarop van grote invloed kan zijn, zowel in 

positieve als in negatieve zin. 

Sommige uitgangspunten hebben vooral betrekking op de beginfase van het herstel: het uit 

coma komen en langzaam weer bewust worden van de omgeving, waarna sommige functies 

geheel of gedeeltelijk ter beschikking komen. Andere uitgangspunten zijn te gebruiken in de 

vervolgfase van het herstel: het aanleren van oude en nieuwe vaardigheden om de gevolgen 

van het letsel zoveel mogelijk te verminderen. 
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Belangrijke punten om mee te nemen: 

 

 Gedoseerd en variatie is de basis van de therapie 

 Bij alles wat je gaat doen eerst aan de betrokkene vertellen.  

 Prikkel arme omgeving 

 Inspanning / ontspanning ( 30 min. “therapie”, 30 min. Rust ) 

 1 persoon aanspreken, 1 persoon aanraken 

 Tv / radio / voorlezen  zijn ook prikkels 

 Wassen en ook tanden poetsen heel gestructureerd uitvoeren. Iedereen op de zelfde 

manier. Wassen van boven naar beneden, en benoemen wat je gaat doen ( niet tegelijk 

wassen en praten , eerst het één en dan het andere ) 

 Niet aaien maar stevig vast pakken en over bijvoorbeeld de arm gaan. Ook deze 

handelingen niet continue maar periodes van helemaal rust inbouwen. 

 

Literatuur: 

 

1. Anja van de Giessen VIN 2009 

2. Informatiepakket Vroeg Intensieve Neurorevalidatie voor kinderen in een vegetatieve of 

laagbewuste toestand Revalidatiecentrum Leijpark Tilburg 2008 

3. H.Eilander, P van Belle-Kusse, P.Vrancken 1998 Ze zeggen dat ik zo veranderd ben. 

TELEAC/NOT in samenwerking met Landelijk Coördinatiepunt niet-aangeboren hersenletsel. 

ISBN 90 5633 463 7 

4. M.H.J. Wolters-Schweitzer, C.L Beuger, 2001 Het brein belicht:opstellen over niet-

aangeboren hersenletsel. Lemma BV Utrecht ISBN 90 5189 854 1 

 

Aanbevolen websites: 

 

www.rcleijpark.nl  

www.nah.nl 

www.brainkids.nl 

www.zozijn.nl 
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Landelijke verpleegkundige richtlijnen neurotrauma bij kinderen   oktober 2010  63 



 

    

Landelijke verpleegkundige richtlijnen neurotrauma bij kinderen   oktober 2010  64 

Hoofdstuk 9 Orgaandonatie bij kinderen 

Inleiding: 

 
Vervanging van een ziek orgaan door transplantatie van een orgaan van een overledene is 

inmiddels een geaccepteerde en succesvolle behandeling.  

De transplantatiechirurgie heeft zich in relatief korte tijd enorm ontwikkeld. Nog maar 50 jaar 

geleden was een patiënt terminaal als een orgaan faalde. De eerste niertransplantatie werd in 

1954 in Boston uitgevoerd door de latere Nobelprijswinnaar Murray tussen een eeneiige 

tweeling
1
. De overleving na transplantatie is sindsdien enorm toegenomen, onder andere door 

verbetering van chirurgische technieken, immunologische inzichten en  betere medicatie tegen 

afstotingsverschijnselen. Naast een betere overleving is ook de kwaliteit van leven na 

transplantatie verbeterd. Door het succes van orgaantransplantatie is de wachtlijst en daarmee 

de wachttijd voor een donor orgaan toegenomen. 

 

Donatie mogelijkheden: 

  

Bij kinderen zijn, evenals bij volwassenen twee soorten orgaandonatieprocedures mogelijk na 

overlijden. Donatie na bewezen hersendood; de heartbeating donatie (HB) waarbij er sprake is 

van een intacte circulatie en de donatie na hartdood, de non-heartbeating (NHB) procedure, 

waarbij er sprake is van een circulatiestilstand. 

De eerste orgaandonatie procedures werden uitgevoerd nadat bij de donor een asystolie was 

opgetreden.  Pas nadat in 1968 de definitie van hersendood was vastgesteld, was de procedure 

na hersendood mogelijk 
2
. Omdat er bij een heartbeating procedure doorbloeding is van de 

organen tot vlak voor uitname van de organen, heeft deze procedure de voorkeur.  

De NHB procedure is sinds de jaren 80 „herontdekt‟, mede door het tekort aan donor organen. 

De non- heart beating is inmiddels een waardevolle aanvulling gebleken en behalve nieren, 

kunnen er ook lever, longen en pancreas (eilandjes van Langerhans) gedoneerd worden na een 

NHB procedure. Daarnaast is donatie bij leven mogelijk, vooral het aantal niertransplantaties 

bij leven neemt toe, wegens de gemiddelde wachttijd van 4-5 jaar op een postmortale nier. 

Kinderen zullen bij leven geen orgaan geven, maar wel ontvangen. 
 

HB NHB 

Nieren < 75 jaar Nieren 5-65 jaar 

Lever Vanaf 1 maand Lever 1 mnd-55 jaar 

Longen 5-65 jaar Longen 5-60 jaar 

Hart <66 jaar   

Pancreas 5-50 jaar   

Pancreas eilandjes <75 jaar Pancreas eilandjes < 75 jaar 

Dunne darm <50 jaar   

Tabel 1. Leeftijdscriteria HB en NHB orgaandonatie 
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De leeftijdscriteria zijn relatief, belangrijk is het overleg over de donatiemogelijkheden in een 

vroeg stadium met de transplantatiecoördinator, deze kan overleggen met de 

transplantatiecentra over de geschiktheid van de organen van een potentiële donor. Bij jonge 

kinderen (<3 jaar) zal  voor het starten van de procedure, altijd overleg plaats vinden door de 

transplantatiecoördinator met Eurotransplant (het orgaancentrum) om er zeker van te zijn dat 

er geschikte ontvangers zijn. De procedure zal alleen gestart worden indien minimaal 1 

orgaan getransplanteerd kan worden. 

Orgaandonatie bij kinderen is mogelijk vanaf 0 jaar, afhankelijk van het orgaan en de contra-

indicaties.  

 

De algemene contra-indicaties zijn: 

 Onbekende doodsoorzaak 

 Onbekende identiteit 

 Onbehandelde sepsis 

 Maligniteiten , met uitzondering van enkele primaire, niet-gemetastaseerde 

hersentumoren 

 Actieve virale infecties (rabiës, herpes zoster, rubella, hiv) 

 Actieve tuberculose 

 Anencefalie ( altijd contra indicatie voor elke vorm van donatie) 

 

Naast deze algemene contra-indicaties bestaan er orgaan specifieke contra-indicaties. Naast 

orgaandonatie is bij kinderen na het overlijden ook donatie van weefsels mogelijk. 

Hartklepdonatie is mogelijk vanaf 0 jaar, de regel is dat de vraag aan ouders niet wordt 

gesteld indien het kind jonger is dan 1 jaar. Alleen indien de ouders zelf de donatie ter sprake 

brengen. Cornea donatie is mogelijk vanaf 2 jaar. Huiddonatie (vanaf 20 jaar) en botdonatie 

(vanaf 17 jaar) vallen buiten de leeftijd criteria, wegens het niet volgroeid zijn van de 

weefsels.   

Aantal kinderdonoren in Nederland 

Donatie van organen van kinderen (0-16 jaar) vindt plaats op beperkte schaal in Nederland. 

Gemiddeld ligt het aantal kinderdonoren jaarlijks rond de 10. Het aantal weefseldonoren van 

0-16 jaar is gemiddeld 15 per jaar. 

De belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen die organen doneren is een trauma.  
 

Donortype 
2004 2005 2006 2007 2008 

HB 5 8 3 7 6 

NHB 8 2 0 3 1 

Totaal 13 10 3 10 7 

Tabel 2: Donoren uit Nederland van 0 tot en met 15 jaar, bron NTS 
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Heartbeating donatie: 

Een heartbeating donatie procedure kan pas plaatsvinden nadat de hersendood formeel is 

vastgesteld. Onder hersendood wordt verstaan : “het volledig en onherstelbaar verlies van de 

functies van de hersenen, inclusief de hersentam en het verlengde merg”. In juni 2006 is het 

vernieuwde hersendoodprotocol in werking getreden 
3
. In dit nieuwe protocol is opgenomen 

dat de hersendood ook mag worden vastgesteld indien er sprake is van de behandeling met 

hersenfunctiedempende geneesmiddelen of indien bepaalde testen niet goed kunnen worden 

uitgevoerd. 

In deze gevallen kan de hersendood worden vastgesteld door aanvullend gebruik te maken 

van het transcranieel doppleronderzoek (TCD) en de CT-angiografie (CTA). 

 

De definitie hersendood berust op drie pijlers: 

1. de prealabele voorwaarden 

2. het klinisch-neurologisch onderzoek 

3. het aanvullend onderzoek (EEG en apnoetest) 

Allereerst moeten de aard en oorzaak van het dodelijk hersenletsel bekend zijn en duidelijk 

zijn dat behandelingsmogelijkheden ontbreken.Er mag geen sprake zijn van hypothermie,  

hypotensie, intoxicatie, blokkade van neuromusculaire overgang of ernstige biochemische of 

metabole stoornissen.Deze beoordeling moet gedaan worden door een (kinder) neuroloog of 

neurochirurg. De volgende stap is het klinisch neurologisch onderzoek, wederom uitgevoerd 

door een (kinder) neuroloog of neurochirurg. 

Hierbij wordt gekeken naar de reactie op pijnprikkels, waarbij bij kinderen < 6 jaar de 

Pediatric Glasgow Coma Scale (PGCS) gebruikt wordt. De hersenstamreflexen worden 

beoordeeld en tot slot de ademprikkel. Indien geen enkele reactie bestaat, volgt het EEG en 

als laatste de apneutest. 
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Bij kinderen jonger dan 1 jaar bestaan er twee mogelijkheden: 

 

1. Herhaling van testen.  

Het klinisch neurologisch onderzoek en het EEG worden herhaald na een observatie periode 

afhankelijk van de leeftijd (eerste levensweek: na 48 uur, tot 2 maanden na 24 uur en 2-12 

maanden na 12 uur). Dit omdat de interpretatie van de klinische verschijnselen bij het zeer 

jonge kind bemoeilijkt kan zijn.  

 

2. Aanvullend onderzoek met TCD en CTA. 

Deze methode is mogelijk als alternatief voor mogelijkheid 1. en is vereist bij kinderen die 

behandeld zijn met barbituraten of andere vormen van therapeutische medicamenteuze 

neurodepressie. Ook indien een EEG of apnoetest niet goed uitvoerbaar is (zoals bij een 

beschadigde schedel, bloeddrukdaling tijdens apneutest) kan als alternatief de TCD en CTA 

gebruikt worden. De TCD is bedside uitvoerbaar, voor een CTA moet het kind worden 

getransporteerd worden. 

Nadat de hersendood formeel is vastgesteld en de toestemming voor donatie is afgerond, volgt 

er bloedonderzoek en aanvullende onderzoeken van de organen die mogelijk gedoneerd 

kunnen worden. Deze onderzoeken worden geïnitieerd door de transplantatiecoördinator die 

de donatieprocedure coördineert. Overleg vindt eventueel plaats met transplantatie centra over 

de geschiktheid van de organen.  

Donormanagement 

Tussen het vaststellen van de hersendood en de orgaanuitname zit een periode van een aantal 

uren. De zorg voor het kind als patiënt gaat over in de zorg voor het kind als  donor. Zorgen 

voor een goede doorbloeding en oxygenatie van de organen is van belang. Het 

donormanagement gebeurt in samenspraak met de behandelende arts, de arts blijft 

verantwoordelijk voor de behandeling. In het modelprotocol 
4 

staan richtlijnen beschreven 

met betrekking tot donormanagement, tevens is door Wood et al.
 
het  donormanagement 

uitgebreid beschreven
5
. 

Het intreden van de hersendood gaat gepaard met de uitval van een aantal regelmechanismen. 

De circulatie, respiratie, temperatuur, elektrolyt-en vochthuishouding en neuro-endocriene 

secretie raken verstoord. Tevens raakt de patiënt in een inflammatoir geactiveerde staat. Met 

een goede donorbehandeling moeten deze verstoringen zo goed mogelijk worden 

opgevangen.  
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Aandachtspunten bij donormanagement: 

1. Hemodynamiek: 

 

Ten tijde van het ontstaan van de hersendood kan een typisch patroon worden gezien, een 

korte periode van hypertensie gevolgd door hypotensie. De hypertensie wordt veroorzaakt 

door adrenerge overstimulatie door het vrijkomen van catecholamines en is vaak van korte 

duur. Bij langer aanhoudende hypertensie kan deze behandeld worden met kortwerkende 

medicatie, zoals nitroprusside of esmolol.  

Hypotensie wordt vaak gezien door wegvallen van de sympatische activatie en daardoor 

vaatverwijding en diabetes insipidus. Adequate vulling is van belang met zonodig toediening 

van inotropica zoals dopamine of noradrenaline. 

De normaalwaarden voor bloeddrukmeting en hartfrequentie is bij kinderen afhankelijk van 

leeftijd, medicatiedoseringen afhankelijk van het gewicht. 

2. Ventilatie: 

 

Behoud van een optimale longfunctie indien longdonatie mogelijk is en een adequate 

weefseloxygenatie is van belang. De beademing van een donor verschilt niet wezenlijk van de 

beademing van een patiënt. Bij hersendode donoren kan  

neurogeen longoedeem ontstaan waardoor longdonatie soms niet meer mogelijk is.  

Overvulling moet worden voorkomen. Bronchiaal toilet is van belang om atelectases te 

voorkomen.  

3. Neuro-endocriene ontregeling: 

 

Door ontregeling van de hypofyse-bijnier-as kan er een tekort ontstaan aan cortisol, waardoor 

de hemodynamiek ontregeld kan raken. Standaard wordt daarom methylprednisolon 

toegediend (15 mg/kg i.v.).Ook heeft dit een gunstig effect op met name de longen, evenals 

de nieren en het hart en heeft een anti-inflammatoir effect. 

Bij aanhoudende hypotensie die niet adequaat te behandelen is, kan toediening van 

schildklierhormoon worden overwogen. 

Door destructie van de achterste hypofysekwab ontstaat een diabetes insipidus. De polyurie (> 

4 ml/kg/uur), hypernatriemie en lage osmolariteit van de urine (<200 mosM) bevestigen dit.  

DDAVP (Minrin®) moet worden toegediend (dosering 1-2 µg i.v, bij kinderen <20 kg: 0,5 µg 

i.v.). De veel voorkomende hyperglykemie kan met insuline worden behandeld. 

 

4. Profylaxe: 

 

Als antibiotische profylaxe wordt Augmentin ® gegeven, bij kinderen 25/2,5 mg i.v. Indien er 

al antibiotische therapie was gestart, kan deze worden gecontinueerd. 

Verder kan er door storing in de warmteregulatie ondertemperatuur optreden, waardoor 

hartritme-en stollingsstoornissen kunnen ontstaan. Tijdig actief verwarmen is van belang. 

Regelmatige controle en correctie van de bloedwaarden is belangrijk. 

Non-heartbeating donatie: 

 
Vooral in Nederland is de non-heartbeating donatie de laatste jaren toegenomen, bijna de helft 

van de postmortale donatie procedures betreft een non-heartbeating donor. Bij kinderen is dit 

percentage lager (zie tabel 2). In 1995 zijn tijdens een internationaal congres in Maastricht 

door professionals binnen de transplantatiewereld vier categorieën non-heartbeating donoren 

vastgesteld 
6 

. 
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Categorie I “Dood bij aankomst in ziekenhuis”  

De patiënt overlijdt buiten het ziekenhuis en wordt normaler wijze naar het mortuarium 

gebracht. In Spanje worden deze patiënten naar het ziekenhuis vervoerd voor een 

orgaandonatie procedure. Wordt in Nederland niet toegepast. 

 

Categorie II “Niet-succesvolle resuscitatie”  

De patiënt wordt gereanimeerd door professionele hulpverleners en met registratie van 

cardiale output. De reanimatie blijkt niet succesvol te zijn en wordt gestaakt in het ziekenhuis. 

Deze donoren worden voornamelijk op de spoedeisende hulp gezien.  

 

Categorie III “In afwachting van hartstilstand”  

De patiënt heeft een infauste prognose maar voldoet niet aan de hersendoodcriteria.  

De verwachting is dat de patient binnen 2 uur na het staken van behandeling zal overlijden. 

Deze donoren worden voornamelijk op de intensive care gezien.  

 

Categorie IV “Hartstilstand bij hersendode donor”  

De patiënt is hersendood verklaard. Bij de patiënt treedt ondanks maximaal medisch handelen 

een circulatiestilstand op. Een andere situatie binnen deze categorie betreft hersendode 

donoren bij wie de nabestaanden toestemming geven voor orgaandonatie onder de 

voorwaarde van circulatiestilstand. Deze donoren worden met name op de intensive care 

gezien.  
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Bij de NHB procedure wordt na overlijden een periode van 5 minuten “no touch” in acht 

genomen. In deze periode mogen er geen invasieve handelingen worden verricht, om zo 

hersendood te garanderen. Daarna wordt gestart met de procedure. Bij een NHB II procedure 

(meestal op de SEH)  worden de nieren gespoeld met een speciale vloeistof, via een katheter 

die via de arteria femoralis tot in de aorta wordt ingebracht. De tijd vanaf de asystolie tot het 

starten van de spoeling is van belang, deze moet < 45 minuten plaatsvinden, bij voorkeur < 30 

minuten. De spoeling is van belang om bloed uit de organen te spoelen en de organen snel te 

koelen. Daarna zal op de operatiekamer de uitname van de nieren plaatsvinden. Deze 

procedure kan hectisch zijn, omdat er snel gehandeld moet worden in een korte tijd. In slechts 

een aantal centra in Nederland wordt deze procedure uitgevoerd. Voorwaarde is dat het 

personeel op de SEH en de chirurgen getraind zijn om de procedure te kunnen uitvoeren en 

alle materialen beschikbaar zijn. NHB II kan alleen bij kinderen ouder dan 12 jaar i.v.m. de 

diameter van de cathteter. 

 

Bij de NHB III procedure is er meer voorbereidingstijd. Bij deze procedure is behalve donatie 

van de nieren, ook donatie van lever en longen mogelijk, afhankelijk van de contra-indicaties. 

Het tijdstip waarop de behandeling wordt gestopt wordt bepaald in overleg met de ouders, de 

behandelend arts, de transplantatiecoördinator, het chirurgische team en de OK. 

Het abstineren vindt in principe plaats op de Intensive Care, in bijzijn van de ouders/ familie, 

5 minuten na het vaststellen van overlijden door de behandelend arts, wordt de patiënt (donor) 

naar de OK   gebracht. Hier wordt door middel van een snelle laparotomie de aorta 

gecanuleerd, waarna de spoeling kan starten. Een onzekerheid hierbij is dat de snelheid van 

overlijden na het stoppen van de behandeling (beademing en medicatie) niet altijd vooraf 

goed is in te schatten. Indien de tijd tussen het stoppen van de behandeling en het overlijden > 

2 uur (voor donatie van lever en longen> 1uur) bedraagt of de bloeddruk gedurende langere 

tijd te laag is en/of de zuurstofsaturatie < 80% (15 minuten bij donatie van de lever) zal de 

donatieprocedure worden gestaakt, wegens slechte doorbloeding van de organen.  

Een goede communicatie en logistiek zijn bij deze procedure van groot belang, voor het 

stoppen van de behandeling moet het OK team klaar staan en alle materialen. Tevens moet 

zorgvuldig met de ouders zijn besproken hoe het stoppen van de behandeling en de procedure 

direct na overlijden zal verlopen. 

Juridische aspecten: 

 
In de Wet op de orgaandonatie (WOD) zijn de regels vastgelegd omtrent orgaandonatie. De 

wet is in 1996 opgesteld, met als doel om de rechtszekerheid te garanderen van iedereen die 

bij donatie is betrokken. Een belangrijk doel was het vergroten van het aantal donaties door de 

centrale registratie van de wilsbeschikkingen. Verder zorgt de WOD voor een rechtmatige 

verdeling van het aanbod van donororganen en –weefsels en verbiedt de wet handel in 

organen. 
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In oktober 2006 zijn er een aantal wijzigingen toegevoegd, vooral gericht op het wegnemen 

van onduidelijkheden die een negatief effect konden hebben op het aantal beschikbare 

organen. 

Bij iedere mogelijke donor moet het Donorregister worden geraadpleegd om na te gaan wat 

de wens van de overledene was ten aanzien van donatie, indien er geen contra-indicatie 

bestaan voor donatie. Het register mag voor het overlijden worden geraadpleegd, indien er een 

gerede kans bestaat dat een patiënt binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden.  

Bij kinderen is de situatie anders, omdat zij vaak niet in het Donorregister geregistreerd staan. 

Iedere burger ontvangt in het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt, een donatieformulier. Vanaf 

12 jaar kunnen kinderen zich laten inschrijven in het Donorregister. Onder de 12 jaar worden 

kinderen als wilsonbekwaam beschouwd en zal de beslissing altijd bij de ouders of voogd 

liggen. Tussen de 12 en 16 jaar wordt de wilsverklaring van het kind gevolgd, indien 

aanwezig. Alleen bij een positieve wilsverklaring kunnen de ouders hun veto uitspreken. 

Vanaf 16 jaar geldt de eigen wilsverklaring en is er geen veto mogelijk van de ouders of 

voogd. 

Begin 2009 stonden er 23.824 kinderen van 12-18 jaar geregistreerd met de volgende keuzes: 

64,6 % met  toestemming, 21,9 % met toestemming met donatiebeperking, 7,8% geen 

toestemming, bij 4,7% met beslissing bij de nabestaanden, 0,9% beslissing bij een specifiek 

persoon. 

Uit gegevens van het Donorregister blijkt dat het register in 2008 nooit is geraadpleegd voor 

kinderen van 12-16 jaar, mogelijk door onbekendheid bij de behandelend artsen. 

Ethische aspecten: 

 
Er bestaan een aantal algemene ethische principes met betrekking tot postmortale 

orgaandonatie. Het eerste en belangrijkste principe is de zogenaamde “dead donor rule”: 

vitale organen mogen alleen worden verwijderd bij overledenen en de patiënt mag niet 

worden gedood voor of door de orgaandonatieprocedure 
7
.  

De diagnose van overlijden, gebaseerd op neurologische criteria (HB) of cardiopulmonale 

criteria (NHB) is gebaseerd op irreversibiliteit. Na welke periode is de afwezigheid van 

circulatie en ademhaling irreversibel bij een NHB donor? Wereldwijd verschilt de 

tijdsperiode; in Nederland is een tijd van 5 minuten vastgesteld, evenals in de andere 

Europese landen en de meeste Amerikaanse staten. Een recent onderzoek onder kinderartsen 

laat zien dat deze 5 minuten algemeen geaccepteerd wordt 
8
. In enkele Amerikaanse NHB 

protocollen wordt een tijd van 2 minuten vermeld. Een wereldwijde discussie ontstond in 

augustus 2008 na publicatie van een artikel in de New England Journal of Medicine, waar 

melding werd gemaakt van drie harttransplantaties in Boston van NHB kinderdonoren, na een 

periode van slechts 1.25 minuten “no touch”. De harten werden succesvol getransplanteerd bij 

drie kinderontvangers 
9
.   
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Het bespreekbaar maken van de donatiemogelijkheden met de ouders gebeurt nadat duidelijk 

is dat de medische behandeling zinloos is geworden (NHB) of de hersendood is vastgesteld 

(HB). De zeer emotionele situatie waarin ouders zich bevinden op dat moment, vereist een 

ervaren kinderarts en verpleegkundige om de donatie bespreekbaar te maken. Het stellen van 

de donatievraag kan door artsen als moreel belastend worden ervaren en wordt door 

sommigen meer gezien als verzoek dan als een keuzemogelijkheid. Een studie laat zien dat 

ouders meer geneigd zijn toestemming te geven als a) ze zelf geregistreerd zijn als donor; b) 

ze informatie hebben ontvangen over donatie vòòr het overlijden van het kind; c) de ouders de 

vraagsteller invoelend vonden; d) ze het gevoel hadden genoeg tijd te hebben om de donatie 

te bespreken; e) er overeenstemming was binnen de familie 
10 

 

Een goede zorg rondom het overlijden, de end-of life care is een belangrijk aspect. De 

donatieprocedure mag de end-of life care niet negatief beïnvloeden. Het zorgvuldig bespreken 

met de ouders hoe de procedure zal verlopen en wat de wensen van de ouders zijn voorkomt 

onduidelijkheid. Indien de wensen van de ouders niet stroken met de vereiste korte periode 

van vertrek naar de OK na het overlijden bij een NHB procedure, zal de donatieprocedure niet 

uitgevoerd worden. 

Transplantaties: 

 
Transplantatie van nieren komt het meeste voor, zowel bij volwassenen als bij kinderen (zie 

tabel 3).  Ook voor kinderen is bij terminaal nierfalen, een niertransplantatie de beste 

behandeling met betere patiëntoverleving en kwaliteit van leven, in vergelijking met 

nierdialyse. Bij kinderen is groei achterstand een belangrijk neveneffect van chronische 

nierinsufficiëntie.  Er bestaat geen minimum leeftijd voor niertransplantatie bij kinderen. Veel 

transplantatiecentra hanteren een leeftijd boven de twee jaar en een gewicht boven de 15 kg.  
 

Donortype 
orgaan 2004 2005 2006 2007 2008 

postmortaal hart  1  4 4 

 lever 8 8 12 11 3 

 long 1 3 1 2 3 

 nier 14 11 9 16 20 

 pancreas/lever/dunne darm     1 

 split lever 3 4 4 5 4 

 totaal 26 27 28 38 35 

levende lever 1  1 1 1 

 nier 13 8 10 7 14 

 totaal 14 8 11 8 15 

 
Totaal aantal TX 

40 35 37 46 50 

Tabel 3. Getransplanteerde kinderen (0-16) in het aangegeven jaar in Nederland. Bron NTS. 

 

 

 2007 2008 2009 

Hart 2 3 2 

Hart/long 0 0 2 

Nier 23 18 11 

Lever 6 3 5 

Tabel 4. Kinderen (0-16 jaar) op de wachtlijst in Nederland, bron NTS 

Kinderen kunnen nieren van volwassenen en van kinderen ontvangen. 
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Nieren van kinderen worden ook bij volwassenen getransplanteerd, afhankelijk van de grootte 

van de nier (aantal nefronen) kunnen ook 2 kindernieren (en bloc)  bij 1 volwassene worden 

getransplanteerd. Er bestaat terughoudendheid om nieren van kinderdonoren< 5 jaar te 

transplanteren. Risico factoren zijn: chirurgisch technische complicaties, grotere kans op 

veneuze en arteriële trombose, meer kans op vroege rejectie en de kans op hyperfiltratie door 

het verschil in gewicht van donor en ontvanger 
11

. Er bestaat een sterke correlatie tussen de 

niermassa van de kleine kindernier en de uiteindelijke graft functie bij volwassenen. Aan de 

andere kant kunnen kindernieren zich beter “aanpassen” aan de ontvanger. 

Momenteel is er discussie gaande binnen Eurotransplant over een Young for Young 

programma, analoog aan het Old or Old programma. Hierbij worden bij nieren van een donor 

> 65 jaar, ontvangers > 65 jaar gezocht. Momenteel is de regel dat bij kinderdonoren < 10 jaar 

de kinder ontvangers < 6 jaar bovenaan de wachtlijst komen. Bij hart, longen en lever van een 

kinderdonor krijgen kinder ontvangers voorrang. 

Conclusie: 

 
Orgaandonatie bij kinderen komt op beperkte schaal voor binnen Nederland. Door de  

ontwikkelingen op het gebied van de transplantatiegeneeskunde levert de orgaandonatie bij 

kinderen een bijdrage aan de uitbreiding van de donorpool, voor kinderen, maar ook voor 

volwassenen. 

Voorwaarde voor orgaandonatie bij kinderen is een zorgvuldige afweging van de juridische 

en ethische aspecten. 
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