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    Voorwoord                                                                                     
Vol trots presenteert de landelijke werkgroep kinder intensive care haar 4

e
 richtlijnen: 

“landelijke verpleegkundige richtlijnen voor de zorg rondom het kind met een 

traumatische ervaring”. 

Wederom niet in syllabus vorm maar, een digitale versie. 

 

Al 10 jaar timmert de landelijke werkgroep flink aan de weg en er zijn inmiddels 4 

landelijke richtlijnen verschenen. Ook organiseert zij voor de 4
e
 keer een landelijke 

bijscholing waar verpleegkundigen van diverse afdelingen hun kennis over het kind met 

een traumatische ervaring 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. Waarmee we 

doelen op 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. 

 

2012 staat in het teken van het kind met een traumatische ervaring, een boeiend onderwerp  

waar veel over te zeggen valt. In de syllabus komen een aantal onderwerpen aan de orde 

zoals:  

 

Definitie kindermishandeling volgens Wet op de jeugdzorg 

Signalering 

Munchausen by proxy 

Brandwonden 

PTSS 

Intoxicatie 

Shaken baby 

Tips voor ouders en verzorgers 

 

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 het kind met een 

traumatische ervaring te optimaliseren. 

 

Namens de werkgroep; 

 

Sakia van Boxtel 

Kinder Intensive Care Verpleegkundig, VUmc 

saskiakwa@gmail.com  

http://www.picu.nl/
mailto:saskiakwa@gmail.com


2 
 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord ............................................................................................. 1 

 

Definitie kindermishandeling volgens de Wet op de Jeugdzorg........... 4 

 

Munchausen by Proxy ......................................................................... 11 

 

Brandwonden ....................................................................................... 16 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) bij     

kinderen en adolescenten ..................................................................... 36 

 

Eye Movement Desenstization Reprocessing (EMDR) bij        

medisch “trauma”. ............................................................................... 51 

 

Intoxicaties ........................................................................................... 55 

 

Het shaken baby syndroom.................................................................. 66 

 

Tips voor ouders / verzorgers .............................................................. 82 



3 
 

 

DUBBELKLIK OP DE BROCHURE HIERONDER!!!! 



4 
 

Definitie kindermishandeling volgens de Wet op de Jeugdzorg: 
 
Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten 

opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief 

of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 

berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. 

 

Vorm van mishandeling     Aantal gevallen Percentage van totaal 

aantal gevallen 

Seksueel misbruik 4.733 4,4 % 

 

Fysieke mishandeling 

 

19.057 17,7 % 

Emotionele mishandeling 

 

11.191 10,4 % 

Fysieke verwaarlozing 

 

30.168 28 % 

Onderwijs/emotionele verwaarlozing 

 

26.593 24,8 % 

Overig 10.529 9,8 % 

 
Vorm Definitie Aanvullingen 
 

 

Elk toedoen of nalaten van 

ouders en / of verzorgers dat 

resulteert in schade of schade 

dreigt te ontstaan.  

In Nederland 107.200 kinderen per jaar. 

Lichamelijke mishandeling Intentioneel geweld gericht 

naar het kind, dat (mogelijk) 

resulteert in lichamelijk letsel. 

Zoals slaan, schoppen, stompen, steken, bijten, 

duwen, gooien, trekken, slepen, schudden, 

verwurgen, smoren, verbranden en vergiftigen.  

Seksueel misbruik Elke (poging tot) seksuele 

handeling, contact of non-

contact met een kind door een 

verzorger. 

Penetratie: tussen mond, penis, vulva of anus 

van een kind en een ander individu.  

Aanraking: intentionele aanraking direct of 

door de kleding heen van genitalia, billen of 

borsten (behalve contact voor normale 

verzorging) 

Zonder aanraking: blootstelling aan seksuele 
activiteiten, porno of prostitutie. 

Psychische(emotionele) 

mishandeling 

Intentioneel gedrag naar het 

kind waardoor het zich 

waardeloos, ongeliefd of 

ongewild voelt.  

Kan continue of sporadisch plaatsvinden, soms 

getriggerd door alcoholmisbruik. Betreft 

beschuldigingen, kleineren, bedreigen, 

terroriseren, isoleren of elk ander gedrag wat 

het kind beschadigd of kan beschadigen in zijn 
of haar psychische of emotionele ontwikkeling. 

Getuige zijn van gezinsgeweld is een vorm van 

psychische mishandeling. 

Verwaarlozing Ieder gedrag van ouders of 

verzorgers wat leidt tot het 

(onbewust) verwijtbaar nalaten 

van de vervulling van de 
elementaire levensbehoeften 

van een kind.   

Betreft onvoldoende zorg voor adequaat 

voedsel, kleren of onderkomen, geen medische 

hulp inschakelen, veel schoolverzuim 

goedkeuren, niet zorgen voor een veilige 
omgeving thuis en in de buurt van schadelijke 

stoffen.  

Partner geweld / huiselijk   



5 
 

geweld 

Munchhausen by Proxy Het fingeren of veroorzaken 
van een aandoening of ziekte 

bij een kind met als doel het 

kind (medische) behandeling te 

laten ondergaan. 

Daders zijn overwegend moeders. Moeders 
doen dit om aandacht te krijgen van artsen in de 

vorm van zorg of waardering. 

Exploitatie  Het aanzetten van een kind of 

een ander dan het kind tot 

activiteiten die schadelijk zijn 
voor de veiligheid, het welzijn 

of ontwikkeling van het kind ter 

voldoening van eigen 

behoeften. 

Voorbeelden: Kinderarbeid, het beschikbaar 

stellen van een kind voor pornografische 

producties en het als klant gebruik maken van 
een kinderprostituee.  

Meisjesbesnijdenis of 

vrouwelijke genitale 
verminking.  

Een ingreep aan de uitwendige 

geslachtsorganen waar geen 
medische oorzaak voor is.  

De WHO onderscheidt vier vormen:  

Type 1: Clitoridectomie (gedeeltelijke of totale 
verwijdering van de clitoris en/of de voorhuid. 

Type 2: Excisie (gedeeltelijke of totale 

verwijdering van de kleine schaamlippen en de 

clitoris, met of zonder verwijdering van de 

grote schaamlippen) 

Type 3: Infibulatie (vernauwen van de vaginale 

opening door wegsnijden en aan elkaar hechten 

van kleine en / of grote schaamlippen, met of 

zonder verwijdering van de clitoris) 

Type 4: Alle andere schadelijke handelingen 

aan vrouwelijke geslachtsorganen om niet 

medische redenen zoals prikken, piercing, 

wegbranden. 

 

De definities zijn gebaseerd op het rapport van het CDC en de WHO 2008. 

 

Dilemma’s bij signaleren. 

 

Het signaleren en daarmee ook het handelen van medische professionals wordt door 

verschillende factoren beïnvloed. De dilemma’s en de drempels die je ervaart wanneer 

mogelijke signalen van kindermishandeling je bereiken kleuren bewust en onbewust je 

beeldvorming. Ze zijn van invloed op de keuze die je maakt om signalen van vermoedelijke 

mishandeling op te pikken.  

 

Hieronder volgen dilemma’s die medische professionals het meest noemen in onderzoeken 

naar hun belemmeringen in het signaleren van kindermishandeling. 

 

 

Op casusniveau: 

1. Minder signaleren en handelen bij gebrekkige fysieke bewijzen. 

2. Risico’s en gevolgen bij emotionele mishandeling en verwaarlozing lager inschatten.  

3. Bij oudere kinderen de risico’s en gevolgen lager inschatten. 

4. Risicofactoren minder signaleren bij gezinnen met een hogere sociaaleconomische status.  

5. Twijfelen aan de geloofwaardigheid van ingetrokken verklaringen.  

 

Niveau van professional:  

6. Angst voor agressie van ouders. 

7. Angst voor recht- en tuchtzaken en andere negatieve consequenties van melden. 

8. Niet handelen bij eigen onzekerheid over de ‘diagnose kindermishandeling’.  
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9. Vrouwelijke professionals noemen situaties eerder kindermishandeling als hun 

mannelijke collega’s. 

10. Ongeloof over de ernst en omvang van kindermishandeling. 

11. Onvoldoende kennis en vaardigheden over signaleren van en handelen bij 

kindermishandeling. 

12. Aanpak kindermishandeling niet als eigen taak zien.  

 

Niveau werkomgeving: 

13. Protocollen die onvoldoende duidelijk maken wat kindermishandeling is en wat de   

professional dan moet doen. 

14. Management dat de aanpak van kindermishandeling niet ondersteunt. 

15. Gebrek aan vertrouwen in jeugdzorg en AMK.  

 

Angst en onzekerheid worden in onderzoeksrapportages veelal het grootste obstakel genoemd 

bij het in actie komen bij vermoedens van kindermishandeling. De angst voor agressie en de 

onzekerheid die de ‘diagnose’ kindermishandeling omkleedt, blijkt diepgeworteld. Veel 

professionals hebben bovendien vanuit hun beroepsopleiding een gebrekkige bagage 

meegekregen om kindermishandeling te signaleren en belemmeringen van dit formaat te 

overwinnen. 

 

De aanpak van kindermishandeling blijkt in de praktijk complex. Iedereen heeft emoties die 

daadkracht en besluitvorming beïnvloeden en mogelijk zelfs in de weg staan. Om het pad naar 

het melden van vermoedens van kindermishandeling te bewandelen moet een professional die 

weerstanden overwinnen. Niet alleen bij zichzelf, maar vaak ook bij anderen. Het wegwerken 

van weerstanden begint bij inzicht in de eigen weerstanden. Hulpverleners die hun 

persoonlijke obstakels (her)kennen, hebben minder moeite om kindermishandeling te 

signaleren en te melden. 

 

Wanneer signalen van kindermishandeling u bereiken kan dit gouden kansen bieden:  

 Voor het kind op erkenning en herkenning van zijn problematische situatie 

 Voor de ouders in crisis om hulp te krijgen 

 Voor u als professional om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk 

probleem met een enorme omvang en impact. 

 
Wettelijk kader voor aanpak kindermishandeling: 

 

Verdrag inzake de Rechten van het kind 

In 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

aangenomen. Volgens het verdrag is de landelijke overheid verantwoordelijk voor een 

effectieve bescherming van kinderen tegen lichamelijke en geestelijke mishandeling, seksueel 

misbruik en verwaarlozing. De overheid neemt maatregelen die uiteenlopen van 

opvoedingsondersteuning en preventie tot signalering, melding, onderzoek en zo nodig 

ingrijpen door de rechter. 

 

 

 

Effectieve bescherming van kinderen is daarmee ook een verantwoordelijkheid van burgers, 

instellingen en beroepskrachten in onder meer de gezondheidszorg. Bij alle belangrijke 

beslissingen betreffende een kind moet het belang van het kind voorop staan. Dat geldt ook 

voor beslissingen die genomen worden door u in uw uitoefening van uw beroep.  
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KNMG meldcode (Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)  

In lijn met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondersteunt de Nederlandse wet- en 

regelgeving beroepskrachten om kindermishandeling te signaleren en passende stappen te 

ondernemen, waaronder het inschakelen van collega’s en andere instanties. Volgens de 

wettelijke bepalingen over de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) moeten 

beroepskrachten een kind dat aan hun zorg is toevertrouwd, behoeden voor schade. De 

KNMG Meldcode Kindermishandeling werkt uit wat deze zorgplicht betekent bij vermoedens 

van kindermishandeling.  

 

Het stappenplan uit de KNMG Meldcode Kindermishandeling geeft de route aan voor het 

handelen bij vermoedens van kindermishandeling. 

 

Stap 1: Het verzamelen van feiten die het vermoeden van kindermishandeling kunnen 

onderbouwen of ontkrachten. Dit wordt vastgelegd in het patiëntendossier.  

 

Stap 2: Vervolgens vraagt de arts advies aan het Advies- en Meldpunt kindermishandeling en 

eventueel aan een deskundige collega. “Regel 1 is, doe het nooit alleen”  

 

Stap 3: Na deze intercollegiale toetsing overweegt de arts altijd of het vermoeden kan worden 

besproken met de jeugdige en met de ouders. De professional kan hiervan afzien als het 

gevaar oplevert voor het kind, voor derden of voor hem zelf.  

 

Stap 4: De arts kan andere collega’s om informatie vragen om het vermoeden te verifiëren.  

 

Stap 5a: Wanneer er een reële kans op schade voor het kind is, meldt de arts direct bij het 

AMK(Advies- en meldpunt Kindermishandeling) 

 

Stap 5b: Als de arts denkt dat hulpverlening op vrijwillige basis het risico voor het kind kan 

wegnemen, spant hij zich in om die hulp op gang te brengen en zorgt voor monitoring van de 

hulp. Maar als het risico op schade hiermee nog niet wordt afgewend dan meldt de arts 

alsnog. 
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Geheimhoudingsplicht 

Om kindermishandeling aan te pakken is het volgens de KNMG meldcode vaak nodig om te 

overleggen met hulpverleners die niet rechtstreeks bij de medische behandeling betrokken 

zijn. Door gevolg te geven aan deze zorgplicht kunt u in conflict komen met uw 

geheimhoudingsplicht. In principe vraagt u de ouders altijd toestemming om de informatie die 

u hebt te delen. 

 

U mag zonder toestemming altijd informatie verstrekken aan professionals die rechtstreeks bij 

de behandeling betrokken zijn, zoals collega’s op de kinderafdeling, de kinderarts en de 

verpleegkundige. Dit is toegestaan als dat nodig is om een vermoeden van 

kindermishandeling te verifiëren of hulp op elkaar af te stemmen. Hiermee moet 

terughoudend worden omgegaan en het is aan de arts om uit te maken hoe groot de noodzaak 

is. In de Wet op de Jeugdzorg is een meldrecht vastgelegd.  

 

Melding AMK 

Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim heeft het recht om vermoedens van 

kindermishandeling ook zonder toestemming te melden bij het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling.  

 

Het vragen van advies aan het AMK kan op ieder moment in het signaleringsproces. In een 

adviesvraag mag u geen persoonlijke gegevens verstrekken en gebruikt u enkel 

geanonimiseerde patiëntgegevens. Dit maakt het mogelijk dat u al advies kunt vragen voordat 

u met ouders uw zorgen over mogelijk kindermishandeling hebt besproken en hen om 

toestemming hebt gevraagd. Als u denkt levensbedreigende kindermishandeling te kunnen 

voorkomen door zonder toestemming toch informatie te delen, kunt u een beroep doen op 

overmacht. Dit wordt ook wel een conflict van plichten genoemd. De KNMG Meldcode 

beschrijft welke stappen u moet nemen om een beroep op overmacht te kunnen doen.  

 

Volgens de KNMG meldcode Kindermishandeling zijn artsen verplicht om een vermoeden 

van kindermishandeling te onderzoeken en aan te pakken. Als blijkt dat het kind een reëel 

risico op schade loopt dat niet met hulpverlening is af te wenden, moet er volgens de 

meldcode een melding worden gedaan bij het AMK. In de meldcode is het accent verlegd van 

“spreken, tenzij” naar “zwijgen tenzij”. Het toverwoord bij een dergelijke doorbreking van het 

beroepsgeheim is zorgvuldigheid. De meldcode beschrijft hiervoor een aantal vragen die u 

helpen om uw besluit zorgvuldig te maken:  

 

1. Welk doel wil ik bereiken door met een ander te spreken? Kan ik door te spreken 

zwaarwegende belangen van mijn cliënt behartigen?  

2. Is er een ander mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn 

beroepsgeheim hoef te verbreken? 

3. Waarom is het niet mogelijk om toestemming te vragen of te krijgen?  

4. Zijn de belangen van het kind die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar 

mijn oordeel opwegen tegen de belangen die kind en ouders hebben bij mijn zwijgen?  

5. Als ik besluit om te spreken aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken zodat het 

kind kan worden geholpen? 
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Protocol 

In 2008 heeft de Inspectie voor de gezondheidszorg een beoordelingskader opgesteld voor de 

organisatorische voorwaarden die ziekenhuisbesturen moeten realiseren om verantwoorde 

zorg te verlenen bij kindermishandeling. Ook de aanwezigheid van een werkgroep 

kindermishandeling en een aandachtsfunctionaris kindermishandeling zijn volgens de 

inspectie noodzakelijke voorwaarden voor adequaat beleid. Een actief gebruik van u protocol 

maakt u meer alert op signalen van kindermishandeling en vergroot de snelheid van handelen. 

Het vermindert uw onzekerheid en draagt bij aan de zorgvuldigheid. 
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DUBBELKLIK OP DE BROCHURE HIERONDER!!!! 
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    Munchausen by Proxy 
 

Het syndroom Munchausen by proxy is een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is 

een gefalsificeerde/geïnduceerde aandoening bij het kind die wordt toegebracht door de 

ouder/verzorger die een ziekelijke behoefte heeft aan aandacht van artsen en hulpverleners 

en die aandacht op manipulatieve wijze probeert te verkrijgen. Hieronder vallen zowel de 

acute als de meer chronische verlopende ziektebeelden 

Degene met dit syndroom, komt liefdevol en bezorgd over, zoekt zeer regelmatig 

intensieve medische hulp voor een kind, maar is zelf degene die het kind bewust ziek 

maakt. Dit kan door toediening van middelen, het toebrengen van verwondingen of 

infecties komen. Munchausen by proxy kan zeer ingrijpende vormen aannemen; ca 6-9% 

van de kinderen overlijdt aan de gevolgen van MBP. 

 

Begrip 

 

Het syndroom is vernoemd naar een beroemd Duitse adellijk legerofficier; baron 

Munchausen, die grote bekendheid kreeg door zijn ongeloofwaardige, (te) sterke verhalen 

over zijn belevenissen in de Russische krijgsdienst en als fantast de geschiedenis inging. 

Rond 1950 werd het begrip Syndroom van Munchausen gebruikt voor een individu met de 

ziekelijke wens om zonder medische noodzaak bij herhaling ingrijpende behandelingen te 

ondergaan. 

 

Later, in 1977 voegde psychiaters het syndroom Munchausen ‘by Proxy’ toe, om aan te 

geven dat in plaats van de patiënt zelf, anderen of de omgeving de klachten veinst. 

Proxy  betekent intermediair of tussenpersoon, hetgeen aldus een verwijzing is naar de 

ziekelijke aandacht die de tussenpersoon (de ander) vraagt. 

De DSM-IV geeft de volgende omschrijving van Munchausen by proxy onder ‘factitious 

disorder by  proxy’ dat wil zeggen; nagebootste stoornis. In sommige publicaties wordt by 

proxy omschreven als ‘bij benadering’. 

 

Lichamelijk signalen  

 

Waarschijnlijke Lichamelijke signalen: 

 Voortdurende of bij herhaling terugkerende klachten of ziekten waarvoor geen 

verklaring gevonden kan worden en/of die ongewoon, ongebruikelijk zijn. 

 Ervaren artsen kunnen de desbetreffende klachten niet onder een eenduidige klinische 

noemer brengen en spreken dan vaak over een unieke ziekte. 

 De resultaten van anamnestisch, laboratorium- en lichamelijk onderzoek vertonen een 

discrepantie met de algehele gezondheidstoestand van het kind. 

 De symptomen doen zich niet voor wanneer de verzorger afwezig is, of  de symptomen 

doen zich uitsluitend voor wanneer de verzorger alleen bij het kind is en kunnen door 

niemand anders worden geobserveerd. 
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Mogelijke Lichamelijk signalen 

 Vage klachten die herhaaldelijk ziekenhuisopnames op doktersbezoek noodzakelijk 

maken  

 De gepresenteerde klachten reageren bij herhaling niet op de ingestelde therapie of 

behandeling 

 Bepaalde vormen van behandeling worden niet verdragen; infuus dat niet blijft zitten, 

lokale uitslag of ontstekingen, herhaald braken bij orale medicatie etc. 

 Een gezinsgeschiedenis met ; Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) onder ‘verdachte’ 

omstandigheden of het voorkomen van een onverklaarde groeiachterstand (Failure to 

Thrive) bij een van de kinderen. 

 De verzorger van het kind leed de laatste vijf jaar aan eenzelfde klacht of aandoening 

 De verzorger leed of lijdt aan het Munchausen Syndroom. 

 

Gedragsignalen 

 

Waarschijnlijke gedragsignalen 

 Hoewel medici de symptomen alarmerend vinden, lijkt de verzorger in het geheel niet 

bang te zijn over de conditie van het kind. 

 De relatie arts/hulpverlener patiënt krijgt vaak een ander karakter en wordt ingewisseld 

voor een meer persoonlijke, bijna collegiale of familiaire verhouding 

 De verzorger lijkt vol toewijding en aandacht voor het kind te zijn en weigert het  zelfs 

kortdurende alleen te laten. 

 De verzorger blijft zich hardnekkig vasthouden aan het feit dat het kind (ernstig) ziek is  

(ook als het genezen is verklaard) en verzet zich tegen ontslag uit het ziekenhuis 

 Verzorgers die anderen vertellen dat het kind ‘zeer ernstig; ziek is of dreigde/dreigt te 

overlijden, terwijl de behandelaars aangeven dat het kind niet (ernstig) ziek is. 

 

Mogelijke gedragssignalen 

 De verzorger heeft zelf een medische of verpleegkundige opleiding, ambieert deze of 

heeft deze nooit succesvol weten af te ronden 

 Een manipulerende en/of dominante houding om controle te verkrijgen over de 

medische behandeling of deze in verregaande mate te bepalen. 

 Een verzorger die ingrijpende diagnostiek en ingrepen ‘verwelkomt, ondanks het feit dat 

deze pijnlijk en belastend voor het kind zijn. 

 Een houding van de verzorger die gericht is op het (sociaal) isoleren van het kind en het 

gezin 

 Informatie over eerdere medische behandelingen is moeilijk te verkrijgen, doordat de 

betrokkenen geen toestemming verlenen of doordat de informatie nauwelijks iets 

essentieel oplevert. 

 Verzorgers die voor het kind blijven spreken, terwijl het kind zelf gericht en specifiek 

aangesproken wordt. 

 Verzorgers die over de ziekte van het eigen kind spreken alsof het een eigen aandoening 

betreft. 

 Intensief netwerken met actiegroepen rond het thema Munchausen by proxy of met zgn. 

‘lotgenoten’. 
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Aanpak en behandeling m.b.t. Munchausen by proxy zijn gecompliceerd. 

 

De diagnostiek is gecompliceerd. De onjuiste informatie van de verzorger kenmerkt zich 

door grote gedetailleerdheid, terwijl de zelf veroorzaakte symptomen zeer realistisch zijn. 

Diverse auteurs spreken grote verbazing uit over de handigheid, sluwheid/geslepenheid en 

soms gedegen medische kennis waarvoor sommige daders beschikken om ziektebeelden 

met een hoge realiteitsgehalte te creëren 

In een aantal gevallen is door het nabootsen van een stoornis (vergiftiging) het kind echt 

ziek geworden. 

De kans is heel groot dat het kind in deze omstandigheden echt gevaar loopt. De aanpak 

moet hier dan ook op afgestemd worden, ook al zijn er verschillende haken en ogen. 

Het  kan lastig zijn om derden (therapeuten, verplegend personeel, artsen) ervan te 

overtuigen dat er sprake is van een nagebootste stoornis en van ernstige 

kindermishandeling. Dit geldt des te meer indien de dader een duidelijke/goede band met 

ze heeft weten op te bouwen (hetgeen veelal zo is) 

Er kunnen zich bij het inzetten van een proces tot aanpak of behandeling problemen 

voordoen, met name als de dader/verzorger met ontkenning en vijandigheid reageert, 

actiegroepen inschakelt en op basis van onjuiste en belastende informatie de betrokken 

arts/hulpverlener in het openbaar in diskrediet probeert te brengen. 

 

Problemen in contact met de dader  

 

Een groot probleem in het contact met Munchausen by proxy daders is dat ze pathologisch 

liegen. Ze kunnen hier zelfs in volharden bij de vertoning van video-opname van hun eigen 

gedrag. Vaak weigeren ze toestemming om een andere anamnese af te nemen en/of 

informatie op te vragen bij andere artsen/ hulpverleners. 

Het is moeilijk om een goede betrouwbare anamnese te verkrijgen, daar de daders (buiten 

de ziekte van hun kind) ook levensgebeurtenissen onjuist of verdraaid weergeven. 

In de contacten met daders staan manipuleren, aandikken, verdraaien, verzwijgen en liegen 

vaak op de voorgrond, terwijl de daders tegelijkertijd subtiel de indruk willen wekken dat 

ze liefdevolle verzorgers zijn. Hierdoor wordt een opname, medicatie of ingrijpende 

behandeling vaak onvermijdelijk. 

De directe omgeving of zelfs partners weten over het algemeen helemaal niet van dit 

probleem. Soms lijkt dit te maken te hebben de niet aanwezige positie binnen het gezin. Of 

deze positie van de partner een risicofactor vormt voor het optreden van Munchausen by 

proxy of juist het gevolg ervan, is niet met zekerheid te zeggen. 

 

Aanpak en behandeling 

 

Medische behandeling van het kind 

 Scheiding van verzorger en kind door bijv. ziekenhuisopname en het instellen van 

veiligheidsmaatregelen 

 Verzamelen van zo veel mogelijk gegevens over het gezin, de verzorger/dader en het 

kind 

 Een plan van aanpak met een bepaling door wie en hoe de dader/verzorger ingelicht 

word in het geval er sprake is van een vermoeden of eventueel aantoonbare 

Munchausen by proxy problematiek 
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 Een inschatting of er een indicatie is voor gerechtelijke maatregelen van de 

kinderbescherming, zoals (voorlopige) ondertoezichtstelling of ontheffing uit de 

ouderlijke macht. 

 Opties bekijken voor adequate opvang van het kind, zoals bv. plaatsing binnen een 

pleeggezin, (semi) residentiële setting, ambulante zorg e.d. 

 Overweging strafrechtelijke procedures noodzakelijk of mogelijk zijn 

 

Behandelingsopties voor de dader, al dan niet (strafrechtelijk) gedwongen. 

 

Maatregelen bij Munchausen by proxy 

Indien er vermoeden is voor Munchausen by proxy, zijn er verschillende mogelijkheden 

voor melding en maatregelen. Zoals een (anonieme)  melding bij Bureau Vertrouwensarts, 

de raad voor de kinderbescherming of strafrechtelijke circuit; politie, Openbaar Ministerie. 

De beste optie lijkt de Raad voor de kinderbescherming te zijn. Bij het zetten van deze 

stappen blijft het moeilijk om Munchausen by proxy aan te  aan te tonen of bewijzen. Ook 

bij een rechtsgang of voor de rechter zelf kan dit een probleem zijn. Daar het gaat om een 

dader die een kind ogenschijnlijk goed verzorgt, maar het tegelijkertijd mishandelt.  

 

Voorzichtigheid is geboden 

Voorzichtigheid bij verdenking. Met een vermoeden van of aanwijzingen voor 

Munchausen by proxy moet voorzichtig omgegaan worden, -hoe belangrijk het ook is dat 

er ingegrepen wordt- indien er werkelijk sprake is van dit syndroom. Dit omdat natuurlijk 

niet iedereen bezorgde of overbezorgde ouder Munchausen by proxy heeft. Het risico is dat 

een ouder dit etiket onterecht opgeplakt krijgt. Zo zijn er gevallen bekend, waarbij 

(onschuldige) ouders van een kind met bv wiegendood als schuldigen/daders werden 

beschouwd.  

Het is belangrijk zo niet noodzakelijk om bij het proces van melding en het nemen van 

concrete stappen hiertoe, meerdere disciplines en deskundigen te betrekken. 

 

Bron 

2007-2012 Psychologie (Mens en samenleving) 
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DUBBELKLIK OP DE BROCHURE HIERONDER!!!! 
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Brandwonden 
 

Inleiding 

 

‘Een brandwond is een beschadiging van de huid en het onderliggende weefsel door hete 

vloeistof, stoom, vuur, hitte, wrijving, elektriciteit, chemicaliën of straling. De ernst van een 

brandwond hangt af van de grootte, de plaats, de diepte en de oorzaak van de brandwond’.
1
 

 

Patiënten met brandwonden zijn een aparte categorie ongevalslachtoffers. 

In de meeste gevallen maken zij het ongeval bij volle bewustzijn mee en blijven ook na het 

ongeval helder. 

 

De eerste interventie die gedaan wordt is eenvoudig en kan de schade die door de brandwond 

veroorzaakt wordt aanzienlijk beperken.  

Het koelen van de verbrande gebieden direct na de verbranding met bij voorkeur leidingwater 

voorkomt voortzetting van de thermische beschadiging. 

Als tweede interventie is het belangrijk er alert op te zijn dat het kind na het koelen niet teveel 

afkoelt. 

Bij verbranding van het gelaat of de hals moet er rekening gehouden worden met een 

inhalatietrauma en is het belangrijk het kind rechtop te vervoeren. 

Bij verdenking op een koolmonoxide-intoxicatie is het belangrijk het kind 100% zuurstof toe 

te dienen. 

 

Bij verbranding van > 10% van het lichaamsoppervlak, bij > 5% 3
e
 graads verbranding of bij 

inhalatietrauma wordt verwezen naar een brandwondencentrum. 

 

Bij de opvang is het van beland dat deze multidisciplinair wordt aangepakt. 

In dit hoofdstuk behandelen we de pathosfysiologie, diagnostiek en behandeling. Daarnaast 

gaan we wat verder in op het vochtbeleid bij brandwondenpatiënten, de opvang en de 

verpleegkundige aandachtspunten zullen behandeld worden. 

 

 

Epidemiologie 

 

Het omgaan met vuur, warmte en energie in diverse vormen heeft naast de positieve effecten 

helaas ook negatieve gevolgen: brandwonden. 

Een brandwonden of thermisch letsel kan veroorzaakt worden door verschillende middelen; 

 Vuur; 

 Hete vloeistof (stroom, water of vet); 

 Contact met hete voorwerpen 

 Straling (hoogte)zon, vlamboog 

 Elektriciteit (straling of doorgang) 

 Chemische stoffen 

Bevriezingsletsels kunnen ontstaan door direct contact met koude voorwerpen of vloeistoffen, 

of door een koude omgevingstemperatuur. 

Bij de ernst van het letsel zijn steeds twee factoren van belang. 

                                                           
1
 Bron; Medic Info 
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De temperatuur van het voorwerp, de vloeistof of omgeving en de expositieduur. Bij 

contactletsel is tevens het materiaal van belang; bijvoorbeeld metaal of kunststof, alsmede de 

druk van het contact
2
. 

 

Elk jaar worden er gemiddeld 7.900 personen op een SEH-afdeling behandeld aan een 

brandwond, opgelopen bij een privéongeval. Er zijn ongeveer evenveel mannen (52%, 4.100) 

als vrouwen (48%, 3.800) onder deze slachtoffers. 

Met 150 SEH-behandelingen op 100.000 personen worden kinderen van 0 tot en met 4 jaar 

vaker behandeld aan brandwonden dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Kinderen van 0 tot 

en met 4 jaar zijn vergeleken met andere leeftijdsgroepen relatief vaak slachtoffer van 

verbranding door hete vloeistof of damp (meestal water, thee of koffie), of door contact met 

een heet voorwerp (meestal verwarmingsapparatuur of een oven).  

Bij onderzoek naar de oorzaken van brandwonden bij kinderen blijkt dat hete vloeistoffen en 

vuur op de 1
e
 en 2

e
 plaats komen in het voorkomen. 

Hete voorwerpen, straling en elektriciteit komen beduidend minder voor. 

De chemische stoffen komen zelden voor. 

Elk jaar worden er gemiddeld 2.200 personen op een SEH-afdeling behandeld aan een 

brandwond, opgelopen bij een arbeidsongeval. Er zijn meer mannen (72%, 1.600) dan 

vrouwen (28%, 630) onder deze slachtoffers. 

Meer dan de helft van de SEH-behandelingen naar aanleiding van privé- en arbeidsongevallen 

betreft brandwonden als gevolg van contact met een hete vloeistof of hete damp.  

Zes van de tien slachtoffers wordt na een privé- of arbeidsongeval op de SEH-afdeling 

behandeld aan een tweedegraads brandwond.  

De overige slachtoffers hebben vooral eerstegraads brandwonden. Vier procent van de 

slachtoffers wordt behandeld aan een derdegraads brandwond. 

Per jaar vinden gemiddeld 1.700 ziekenhuisopnamen plaats vanwege brandwonden na een 

privé-, sport- of arbeidsongeval. Meer mannen (67%, 1.200) dan vrouwen (33%, 580) 

worden in het ziekenhuis opgenomen. Er overlijden gemiddeld 34 personen per jaar aan de 

gevolgen van brandwonden na een privé- of arbeidsongeval.
3
 

 

 

Pathofysiologie
4
 

 

Brandwonden zijn onder te verdelen in vier varianten. 

De diepte van de brandwond is afhankelijk van de temperatuur, de tijd dat hitte kan inwerken 

op de huid en de oorzaak van de verbranding. 

 

 De eerste variant is de eerste graads verbranding. 

Hierbij is de (opper)huid nog niet beschadigd. De huid is droog, rood, pijnlijk en kan soms 

wat gezwollen zijn. 

Na een paar dagen zijn de verschijnselen van een 1
e
 graads verbranding verdwenen. 

 

Samengevat: 

- Rood 

- Voelt warm aan 

- Droog 

- Pijnlijk 

                                                           
2
 Harper & Dickson ‘96 

3
 Rapport brandwonden 2012, Consument en Veiligheid 

4
  Brandwondenzorg,  een multidisciplinaire benadering 
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- Nog intact 

- Geen brandwond, ontstekingsreactie 

- Telt niet mee bij verbrandingsoppervlak 

- Behandeling; koeling, pijnstilling (NSAID’s) 

- Geneest vanzelf 

 

 De tweede variant is de oppervlakkige tweedegraads verbranding. 

Hierbij is de huid beschadigd. De wond is rood, nat en pijnlijk. Er is vaak sprake van 

blaarvorming. 

 

Samengevat: 

Tweedegraads: 

- Rood 

- Vertoont blaren 

- Pijnlijk 

- Nat 

- Positieve capillaire refill 

- Positieve pinpriktest 

 Diep tweedegraads: 

- Niet egaal rode, vaak witte/lichtrode vlekken (wolkachtig), veroorzaakt door 

 stolling in de capillairen. 

- Vochtig 

- Minder duidelijke capillaire refill 

- Minder duidelijke positieve pinpriktest 

 

 De derde variant is de diepe tweedegraads brandwond.  

Hierbij is de lederhuid (de tweede laag onder de opperhuid) aangetast.  

De hitte heeft hierbij langer kunnen doordringen in het huidweefsel.  

De wond is rood/wit, nat en zeer pijnlijk. 

 

Samengevat: 

- Witgele, roodbruine/zwarte huidgedeelten 

- Perkamentachtig aanvoelen 

- Niet wegdrukbare roodheid 

- Afwezigheid van pijn 

- Negatieve capillaire refill 

- Negatieve pinpriktest 

 

 De vierde variant is de derdegraads brandwond. 

Hierbij is de huid aangetast tot aan het onderhuids vetweefsel. 

De wond is wit/zwart, droog/leerachtig en doet bijna geen pijn. (Bij derde graads 

brandwonden zijn ook de zenuwen aangetast). 

 

Samengevat: 

- Zwart 

- Geen genezing mogelijk 

 

 Mengverbrandingen 

Hierbij zijn sommige delen van de huid dieper verbrand dan andere delen. 
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Brandwonden op de Intensive Care Kinderen 

 

Anamnese 

 

Een goede inventarisatie van het letsel van het slachtoffer geeft informatie over de ernst van 

het letsel, het geen uiteindelijk de behandeling bepaalt. 

Hierbij zijn van belang factoren die de ernst van een brandwond bepalen., zoals de 

uitgebreidheid, de diepte, de oorzaak en de lokalisatie van het letsel, en de bijkomende letsel 

of nevenletsels. Hiernaast speelt ook de leeftijd van het slachtoffer een rol en eventuele 

nevenafwijkingen. 

 

 Uitgebreidheid van het letsel 

De grootte van een brandwond wordt uitgedrukt in het percentage Totaal Verbrand 

Lichaamsoppervlak (TVLO). Het bepalen van het TVLO kan op verscheidene manieren 

plaatsvinden. De belangrijkste methode is de ‘regel van negen’ volgens Wallace.  

Bij deze methode wordt het lichaamsoppervlak verdeeld in delen van 9% of een veelvoud 

daarvan. Op deze wijze kan bij uitgebreide brandwonden een redelijke schatting gemaakt 

worden van het TVLO. Deze regel vereist wel aanpassing voor kinderen. De 

lichaamsverhouding is naarmate het kind jonger is, sterker afwijkend dan die van de 

volwassene.  

 

.   .   ..   .   .

. . 

. . 

..

++

Nederlandse Brandwonden Stichting

 
 

Brandwonden die kleiner zijn dan het oppervlak van een heel lichaamsdeel, of meer verspreid 

zijn over het lichaam zijn beter te bepalen aan de hand van de zogenaamde handregel. 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat eén vlak van de hand van de patient met gesloten vingers 

overeenkomt met 1% van het lichaamsoppervlak.  
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TVLO 

Totaal Verbrand Lichaam Oppervlakte 

hoofd …% armen …% thorax/buik …% 

benen …% genitaliën …% rug …% 

     TOTAAL    …% 
 

Regel van negen 

Volwassene:   9% hoofd en nek, arm en hand 
 18% rug, thorax en buik, been 
   1% genitaliën 

Kind:   9% arm en hand 

(0-10 jaar) 18% hoofd en nek, rug, thorax en buik 

 14% been 
voor elk jaar 1% verminderen van het hoofd en toevoegen 
aan de benen 



21 
 

 Diepte van de brandwond 

De diepte van de brandwond heeft te maken met welke huidlagen beschadigd zijn en is 

daardoor medebepalend voor de ernst van de brandwond. 

Zie voor de dieptes van de brandwonden het hoofdstuk ‘pathofysiologie’.  

Tijdens de diagnostiek zal er gekeken worden naar wondaspect, blaren, soepelheid, capillaire 

refill en pijn. 

 

 Lokalisatie van de brandwond 

De lokalisatie bepaalt eveneens de ernst van de brandwond. Rond de gewrichten treden op 

termijn de meeste complicaties op. De handen, voeten, het gelaat, de hals en de genitalien zijn 

de meeste kwetsbare plaatsen.  

Een circulaire diepe brandwond van de thorax kan de ademhalingsbewegingen belemmeren.  

Circulaire derdegraads brandwonden aan de extremiteiten kunnen ernstige 

circulatiestoornissen veroorzaken en leiden tot het compartimentsyndroom. 

Brandwonden rond het perineum kunnen ernstige complicaties veroorzaken. In eerste 

instantie het genezingsproces door de voortdurende contaminatie van urine en faeces, en in 

tweede instantie ten aanzien van continentie en de psychische belasting van dergelijk letsel.  

 

 De eerste hulp bij brandwonden ter plaatste bij een ongeval 

Doel wat gesteld wordt is hierbij het voorkomen van verdere schade. 

Inzake er vuur van toepassing is, dient deze gedoofd te worden en anders elke andere oorzaak 

weggenomen te worden.  

Brandwonden dienen gekoeld te worden middels stromend lauw water bij voorkeur voor 

minimaal 20 minuten. Te koud water leidt tot vasoconstrictie. 

Koeling werkt tevens analgetisch. Pas wel op voor onderkoeling. 

Brandwonden vervolgens afdekken, het liefst met een schone doek en/of metalline verband. 

Bij verbrandingen met vuur adherente kleding laten zitten. Bij verbranding met chemische 

stoffen de besmette kleding verwijderen.  

 

 Kinderbrandwondencentrum (KBWC)  

Voor de verwijzing naar een centra gespecialiseerd in brandwonden zijn criteria opgesteld. 

Als richtlijn voor verwijzing naar een brandwondencentrum zijn de volgende indicaties van 

toepassing: 

 

Criteria voor verwijzing
5
 

 Brandwonden > 10% van het lichaamsoppervlak  

 Brandwonden > 5% van het lichaamsoppervlak bij kinderen  

 Derdegraads brandwonden > 5% van het lichaamsoppervlak  

 Brandwonden over functionele gebieden (gelaat, handen, genitalia, gewrichten)  

 Circulaire brandwonden aan hals, thorax en ledematen  

 Brandwonden gecombineerd met een inhalatietrauma of ander begeleidend letsel  

 Brandwonden t.g.v. elektriciteit  

 Chemische verbrandingen  

 Brandwonden bij slachtoffers met een preëxistente ziekte  

 Brandwonden bij kinderen en bejaarden  

 Bij twijfel aan de vermelde ongevalstoedracht  

 

 

 

                                                           
5
 Brandwondencentrum Beverwijk, ‘Criterua voor verwijzing’ 
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Informatieformulier overplaatsing brandwondenpatiënt
6
 

 

 

VERWIJZER  PATIËNT 

- NAAM :  ...................................................  - NAAM :  .........................................................  

- ziekenhuis :  ...................................................  - leeftijd :  .........................................................  

- tijdstip :  ...................................................  - geslacht : O Man   O Vrouw 

 

 

Anamnese 

- etiologie  ........................................................................................................................  

- tijdstip  ........................................................................................................................  

- afgesloten ruimte? O Ja   O Nee 

- TVLO   .......................................% 

- lokalisatie brandwond  ........................................................................................................................  

- begeleidend letsel   ........................................................................................................................  

- gekoeld  ....................................... minuten 

 

Eerste opvang Vochtbeleid 

- Airway / Cervical Spine Control 

  .....................................................................................  

- Breathing / Ventilation 

  - rook / roet        - hees / stridor 

  .....................................................................................  

- Circulation / Hemorrhage Control 

  .....................................................................................  

- Disability 

  .....................................................................................  

- Exposure / Environmental Control 

 .....................................................................................           

- Fluids                                                                                               

  - volwassene>15%TVLO,  kind>10%TVLO 

  - Hartmann (of NaCl 0,9%): 4 ml / kg / % TVLO / 24   

uur,  

    helft 1e 8 uur  + voor kind: onderhoud gluc/zout (per 

24 uur) 

  .....................................................................................  

 

 

 

                                                           
6
 Brandwondencentrum Beverwijk, ‘overdrachtsformulier’ 

uur vloeistof ml. diurese 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

tijd medicatie 
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- Get 

  - vitale functies 

  - katheter (kleur urine) 

  - lab + Röntgen foto’s 

- Give 

- medicatie (analgetica, tetanusprofylaxe) 

  .....................................................................................                - Head to toe examination 

- History                                                                                            - Wondbedekking 

  A - Allergies 

  M - medication 

  P - Past Illnesses 

  L - Last Meal 

  E - Events 

 

Diagnostiek en Behandeling (SEH) 

Eerste opvang: 

Primairy Survey: 

 

A: Airway management 

- Maak luchtweg vrij (uitzuigen, eventueel chinlift/jawthrust) 

- Stabiliseer nek zo goed mogelijk (voorkom hyperextensie/hyperflexie) 

- Bij supraclaviculair letsel: wees bedacht op CWK-fracturen. 

- Houd luchtweg vrij 

- Bij aangezichts- of mond/keelholteverbranding en/of inhalatie rook, gassen of 

dampen: 

Patiënt rechtop plaatsen (en vervoeren) met 100% zuurstof. Indien er echter 

verdenking is op wervelkolomletsel heeft stabilisatie hiervan prioriteit en dient de 

patiënt derhalve zonodig geïntubeerd te worden om horizontaal vervoer mogelijk te 

maken. 

- Bij verdenking larynxoedeem (stridor) of CO- intoxicatie (kersrode, niet-ademende 

patiënt): intuberen, eventueel cricothyroïdotomie  

 

B: Breathing/ Ventilation 

- Ontkleed  bovenlichaam en controleer op symmetrische ademexcursies 

- Minimum ademfrequentie >20 per minuut 

- Denk aan CO- intoxicatie 

- Start met extra zuurstof 100%, zonodig beademen (ballon of intubatie). 

- Bij circulaire verbranding thorax: overweeg escharotomie (zie behandeling) 

 

C: Circulation (with haemorrhage control) 

- Evalueer vullingsstatus 

- Indien capillaire refill > 2 sec; overweeg escharotomie 

- Eventueel uitwendig bloedverlies stelpen door druk (-verband) 

- Breng twee perifere dikke infuzen in (bij voorkeur door niet verbrande huid) 

 1
e
 Bloedafname: Hb, Ht, Ureum, Electrolyten, Amylase, HbCO, Kruisbloed 
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D: Disability (Neurological Status) 

- Maak inschatting van het bewustzijn  

(AVPU: Alert, response to Verbal stimuli, response to Painful stimuli, Unresponsive) 

- Hypoxemie of ondervulling kan oorzaak zijn van onrust of verminderd bewustzijn 

 

E: Exposure (with environmental control) 

- Verwijder alle kleding/ sieraden 

- Voorkom afkoeling 

 

F: Fluid (resuscitation) 

- Bepaald %TVLO volgens ‘regel van negen’. 

- Volwassen: Ringerslactaat: 3-4ml /kg / %TVLO, naast onderhoudssuppletie 

- Kinderen: Ringerslactaat: 3-4ml/ kg / %TVLO, naast onderhoudssuppletie met 2,5% 

Glucose in NaCl 0,45% volgens: 

o 100 ml / kg tot 10kg+ 

o 50 ml / kg tot 10 – 20 kg + 

o 20 ml / kg voor iedere kg boven de 20 kg 

- De helft van de berekende hoeveelheid vloeistof geven in de eerste 8 uur, de rest in de 

eerstvolgende 16 uur. Tijdstip van verbranding aanhouden als uur 0. 

- Evalueer resuscitatie via de vitale parameters, urineproductie (CAD!) en CVD. 

 

G: Gets and Gifts! 

- ECG, hartfrequentie, bloeddruk, SaO2 of arteriële bloedgasanalyse. 

- Bloedafname (zie C) 

- X- thorax en X- Bekken (X-CWK of indicatie) 

- Geef een urinekatheter (ter evaluatie resuscitatie) 

- Breng maagsonde in (Gastroparese) 

- Pijnstilling: Morfine 

- Tetanusprofylaxe 

 

Tweede deel opvang 

Secundairy Survey 

 

Nadat de patiënt gestabiliseerd is dient er op de SEH samen met de traumatoloog een 

uitgebreide secundary survey verricht te worden. 

Hieronder wordt verstaan: 

 

- Anamnese 

Volgens AMPLE:  Allergies 

   Medication 

   Past Illness 

   Last Meal 

   Events/ Environmental related to injury 

- Ongevalmechanisme (duur- en soort verbranding) 

- Polytrauma: aard van overig letsel (stomp, penetrerend, ejectie, explosie etc.) 

- Uitgebreid lichamelijk onderzoek 

- Nauwkeurige verslaglegging van de lokalisatie en ernst van alle verbrandingen. 
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Vervolg na Primairy and Secondary Survey 

 

- De brandwonden zullen ingedeeld worden in gradering naar diepte 

- Er wordt een bepaling gedaan van het %TVLO. 

- Indicatiestelling voor eventuele overplaatsing naar een brandwondencentrum 

(Zie paragraaf ‘anamnese’) 

 

Indien overplaatsing naar een brandwondencentrum: 

 

Indien er aan de verwijzingscriteria wordt voldaan dient de patient zo spoedig mogelijk door 

de traumatoloog overgeplaatst te worden. 

Indien er geassocieerd trauma van toepassing is kan het zijn dat de behandeling eerst binnen 

het academisch ziekenhuis plaats zal vinden. Overplaatsing zal mogelijk in een later stadium 

plaatsvinden. 

 

Belangrijk voor het overdrachtsformulier: 

- Aard van de verbranding 

- Locatie van het ongeval 

- Tijdstip van verbranding 

- Eventueel bijkomend letsel 

- Toepassing van koeling 

- Leeftijd en geslacht 

- Schatting van uitgebreidheid, diepte en lokalisatie van verbranding 

- Reeds genomen maatregelen 

- Naam en telefoonnummer van insturend arts 

 

 Maatregelen voor overdracht: 

- Geef tenminste 40% O2 10L/min; bij Co-intoxicatie 100% O2 

- Bij verdenking inhalatietrauma of verbranding van hals of gelaat, moet de patiënt 

halfzittend vervoerd worden. Bij twijfel over supraglottisch obstructiegevaar: intuberen 

vóór transport. 

Bij verdenking wervelkolomletsel dient de patiënt echter al dan niet geïntubeerd, 

horizontaal vervoerd te worden. 

- Zorg voor een goede intraveneuze toegang. Twee infusen, centrale lijn of botnaald 

(kinderen). 

- Vochtbeleid en monitoring. 

- Maagsonde bij volwassenen met verbranding >20% TVLO 

Maagsonde bij kinderen met verbranding >10% TVLO 

- Brandwonden steriel verbinden met een hydrogel verband, steriele doek of metalline 

verband 

Cave afkoeling! 

- Pijnbestrijding: Morfine I.V. 

- Tetanusprofylaxe geven voor transport indien geïndiceerd 

- In principe geen corticosteroïden of antibiotica toedienen 

- Geef medische gegevens mee indien aanwezig 
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Nadere Diagnostiek en Behandeling op de Intensive Care
7
 

 

A: Airway management 

- Controleer positie eventuele naso- endotracheale tube 

- Indien ingebracht: cricothyroïdotomie canule alleen vervangen onder gecontroleerde 

omstandigheden 

 

B: Breathing/ Ventilation 

- Bij CO- intoxicatie: beadem met 100% O2 

- Minimum ademfrequentie >20 per minuut 

- Bij circulaire verbranding thorax: blijf alert t.a.v. eventuele escharotomie  

 

C: Circulation (with haemorrhage control) 

- Vochtbeleid eerste 24 uur. Evalueer vullingsstatus 

- Na acute fase aanpassen o.g.v. vitale parameters en urineproductie 

- Zorg voor continue arteriële en veneuze monitoring 

 

D: Disability (Neurological Status) 

- Bepaal regelmatig Glasgow Coma Scale en pupilreacties 

- Controleer sensibiliteit en motoriek van alle ledematen 

- Bij polytrauma: stijve halskraag en spineboard pas verwijderen na uitsluiten 

wervelkolomletsel. 

- Parese kan gevolg zijn van vasculaire insufficiëntie t.g.v. verbranding waarvoor 

escharotomie noodzakelijk 

- Bij verminderd bewustzijn; blijf alert op hypovolaemie, hypoxaemie en intracranieel 

letsel 

 

E: Exposure (with environmental control) 

- Voorkom afkoeling van de patient  

 

F: Fluid (resuscitation) 

- Zie eerder: vochtbalans evaluatie 

- Bij polytrauma: zo nodig packed-cells en stollingsproducten suppleren 

 

G: Gets and Gifts! 

- Controleer uitslagen aanvullend onderzoek 

- Bij polytrauma: overleg met traumatoloog over een indicatie voor aanvullende 

beeldvormende diagnostiek (rontgenfoto’s, CT-scan, Echo’s etc.) 

 

Tertiary Survey 

 

Late complicaties blijven mogelijk, alert zijn op: 

- Meningitis 

- Ventilatieproblemen bij thoraxverbranding (escharotomie) 

- Intra-abdominale letsels (bloedingen, orgaanletsels, perforaties) 

- Compartimentsyndroom ledematen (escharotomie) 

- Intracraniële afwijkingen 
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Escharotomie 

 

Een escharotomie wordt toegepast bij circulaire verbrandingen van de extremiteiten. Hierbij 

vormt de samentrekking van de verbrande huid een bedreiging voor de bloedvoorziening van 

de perifeer gelegen delen. Ophoping van oedeem en een gestoorde afvloed via lymfebanen en 

bloedvaten veroorzaken een toenemende druk in het gebied onder de brandwond. 

Dit leidt tot beschadiging van de spieren en zenuwen. 

Tekenen van onvoldoende weefselperfusie zijn: 

- Onvoldoende capillaire refill 

- Zwakke of ontbrekende arteriële pulsaties 

- Verlaagde temperatuur 

- Functieverlies 

- Cyanose van bijvoorbeeld tenen/vingers 

De extremiteiten raken bedreigd of er is sprake van een verminderde ademexcursie van de 

thorax of compressie in de hals. Patienten ervaren de thorax als een pantser. 

Bij kinderen met circulaire buikverbrandingen kan door belemmerde buikademhaling ook 

respiratoire insufficiëntie optreden. Het diafragma wordt omhoog geduwd. 

Derhalve dienen, onder narcose, diathermisch ontlastende incisies gemaakt te worden vanuit 

gezond, niet verbrand weefsel tot in gezond niet verbrand weefsel.  

De incisie wordt gemaakt in de brandwond tot op de fascie, om de druk in de weefsels te 

verminderen en de circulatie in het aangedane deel of het achterliggende gebeid te herstellen. 

Indien te verwachten is dat de patient binnen 1 uur een brandwondencentrum zal bereiken kan 

het verrichten van ontlastende incisies overgelaten worden aan het brandwondencentrum. 

 

Techniek: 

- Hals:  Beiderzijds langs m. sternocleidomastoïdeus met collis incisie 

- Thorax:  Beiderzijds lateraal en ventraal overdwars 

- Extremiteiten: Lateraal en mediaal lengte incisies 

- Vingers:  Vaak is radiare lengte incisie genoeg, soms ook ulnair noodzakelijk 

 

Wondbehandeling 

 

Wondbehandeling bij brandwondpatiënten kan een intensieve en tijdrovende procedure zijn. 

Over het algemeen wordt de dagelijk terugkerende wondverzorging door patienten als 

belastend ervaren. Een wondbehandeling bij bestaat uit het verwijderen van verbanden, het 

schoonmaken en debrideren van de wonden, verwijderen van fixatiemateriaal van 

huidtransplantaties en het aanbrengen van lokale middelen en verbandmateriaal op 

brandwonden en donorplaatsen. 

 

 1
e
 Graads brandwond 

Een eerstegraads brandwond is geen wond maar erytheem. De huid kan naar behoefte 

ingesmeerd worden met een huidlotion of een aftersunlotion ter verlichting van de pijn. 

Wordt behandeld als alle verbrandingen door de zon. Het hoeft niet afgedekt te worden. 

 

 2
e
 Graads brandwond (blaren) 

De meeste gebruikte behandelingsmethoden voor oppervlakkige tweedegraads brandwonden 

zin het bedekken van de wonden met antibacteriële zalven, biologische/synthetische 

verbanden. 

Gesloten blaren: steriel leegzuigen en steriel bedekken met luchtdoorlatend folie tot 5e a 7e 

dag. Daarna alle blaarkappen verwijderen.  
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Open blaren: blaarresten dagelijks verwijderen en wond  behandelen met zilversulfadiazine 

(Flammazine) of alleen met duoderm (afhankelijk van de functionele locatie). 

Op de 1
e
 dag wondcontrole om infectie dan wel eventuele verdieping naar 3

e
 graads 

brandwond te beoordelen. Verdere wondcontrole is afhankelijk van het beloop. 

 

 2
e
 Graads brandwond <20% 

In gelaat en handen. Flammazine om de dag wisselen met Betadine. Overige brandwonden 

bedekken met membraneuze wondbedekkers zoals donorhuid/ aquacel/ Opsite/ Duoderm. 

 

 2
e
 Graads brandwond > 20% 

Behandelen met Flammazine 

 

 2
e
 Graads brandwond > 30% 

Behandelen met Cerium-  ZSD. Versterkt de werking van Flammazine en versnelt de 

kortsvorming.  (niet gebruiken in het gelaat of een behaarde hoofdhuid) 

 

 Diep 2
e
 Graads brandwond en/of 3

e
 Graads (mengverbrandingen) 

Bij minder dan 30% met Flammazine behandelen. 

Bij meer dan 30% met Cerium- ZSD behandelen. 

 

 3
e
 Graads brandwond  

Behandelen met (Cerium-) ZSD en gazen 

 

 Wondkolonisatie met S. Aureus 

Behandelen met Fucidinzalf, Furacinezalf en/of Furacineoplossing 

 

 Wondkolonisatie met Ps. Aeruginosa 

Behandelen met Zure ZSD en Ciproxin Creme. 

 

 

Therapeuticum
8
 

 

Zilversulfadiazine 

 

 Zilversulfadiazine (ZSD) (Flammazine) 

Eerste keus locaal therapeuticum.; voorkomt in combinatie met engels pluksel uitdroging van 

de wond, het is vermoedelijk bactericide voor gram-negatieven en gram-positieven.  

- Alle brandwonden < 30%TVLO, met name mengverbrandingen en 2
e
 graads 

brandwonden die niet in aanmerking komen voor membraneuze wondbedekking. 

- Geinfecteerde of gekoloniseerde brandwonden 

- Op de 4
e
 dag na transplantatie over SurfaSoft om verwijdering op de 5

e
 dag postoperatief 

te vereenvoudigen 

- In afwisseling met betadinezalf als primaire behandeling op gelaat en handen 

- Op donorsites over verwekend alginaatverband, vanaf de 1
e
 tot de 3

e
 dag postoperatief 
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 Cerium – ZSD (Flammacerium) 

- Dit middel versterkt de werking van ZSD en versnelt de korstvorming 

- Alle brandwonden bij meer dan 30%TVLO 

- Alle brandwonden die voor primaire of (zeer) vroege secundaire excisie in aanmerking 

komen. Niet gebruiken in gelaat of op behaarde hoofdhuid. 

 

 Zure- ZSD 

- Eerste therapie bij loogverbrandingen 

- Eerste behandeling bij wondcontaminatie met Ps. Aeruginosa 

- Wondbehandeling waarbij snelle desintegratie en loslating van brandwondkorst nodig is. 

 

Let op: Langdurige behandeling met ZSD kan aanleiding geven tot maceratie van de 

wond en omgevende huid met uitbreiding van het wondoppervlak. Wondkweken dienen 

uit te sluiten dat er een bacteriële oorzaak voor slechte wondgenezing is. 

 

 Donorhuid 

- Bij 2
e
 graads brandwonden bij < 20% 

 

 Aquacel 

- Bij 2
e
 graads brandwonden < 9% 

 

 Povidon – jood (Betadinezalf) 

- Sterk antiseptisch middel, spectrum omvat bijna alle pathogene bacteriën en schimmels 

- In afwisseling met ZSD als primaire behandeling op gelaat en handen. 

- Op huidtransplantaten na verwijdering van SurfaSoft, mits geen kolonisatie met S. 

Aureus. 

- Op restdefecten als monotherapie, of in afwisseling met Fucidin of zinkcreme. 

 

 Fusidinezuur (Fucidin-creme, hydrogel, zalf, intertullegaas) 

Voor staphylococcen bactericide antibioticum. Smal gram positief spectrum. 

- Beperkte wondoppervlakken gekoloniseerd met fusidine-gevoelige S. Aureus 

- Met name geschikte voor nattende wonden en voor behandeling van de hoofdhuid 

  

 Nitrofural (Furacine oplossing, zalf) 

Breed bactericide gram-negatief  en gram-positief werkingsspectrum waaronder 

staphylococcen en streptococcen. Niet geschikt voor pseudomonasstammen. 

- Beperkte wondoppervlakken gekoloniseerd met Nitrofural-gevoelige S. Aureus 

- Met name geschikte voor relatief droge wonden. 

 

 Ciprofloxacine (Ciproxin-creme, tabletten, suspensie) 

Werkingsspectrum bevat voornamelijk gram-negatieve (Ps. Aeruginosa) en gram   

positieve  aërobe micro-organismen. 

-  Bij wondkolonisatie of infectie met (Ps. Aeruginosa) waarbij de wondgenezing verstoord 

is. 

 De wond moet tevens necrose vrij en gevoelig zijn voor Ciprofloxacine. 

 Contraindicatie: Een wond bedekt met een nieuwe transplantaat (1 tot 5 dagen  

 postoperatief) 
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 Zinkcreme 

-  Vrijwel genezen huiddefecten 

-  Chronische huiddefecten (vaak afwisselend met Betadinezalf of Fucidin) 

 

 Locoid (vetcreme) 

-  Allergische huidreactie in de laatste fase van de wondgenezing, waarbij de wondgenezing  

niet vordert en de genezen huid sterk macereert. Infectie dient hierbij wel uitgesloten te 

zijn. 

 

 PEG / Betadineoplossing (Polyethyleenglycol 50%, sorbitol 20% en Betadine 10%) 

-  Op huidtransplantaten van 1
e
 tot en met de 4

e
 dag post-operatief. 

 

 AgNO3 0,5% 

-  In afwisseling met PEG op de dubbelbedekkingstransplantaten. 

-  Op huidtransplantaten met wondcontaminatie met Ps. Aeruginosa. 

-  Indien hypergranulaties de uitgroei van epitheel remmen. 

 

 

Operatieve Behandeling van brandwonden
9
 

 

Het doel van de operatie is het opvullen van het ontstane huiddefect en het voorkomen van 

secundaire trage wondgenezing middels excessieve littekenvorming.  

De patiënt dient, indien mogelijk, vooraf altijd goed geïnformeerd te worden over de aard en 

de doelstelling van de operatie. 

Hierbij dient ook de plaats van afname van eventuele donorhuid niet te worden vergeten. 

De voorkeursplaats is het bovenbeen. Als regel niet meer dan 10% van het lichaamsoppervlak 

per operatie afnemen in verband met het preoperatief bloed- en vochtverlies.  

Hiervoor dienen altijd extra packed- cells besteld te worden. 

 

Bij brandwonden bestaat de behandeling en therapie naast de eerste hulp uit de 

wondbehandeling, in volgorde van: zalfbehandeling (flammazine), aquacel, vervolgens 

donorhuid en uiteindelijk eventueel operatieve behandeling middels transplantatie. 

 

Samenvattend: 

 Zalfbehandeling: 

- flammazinezalf heeft antibacteriële werking; 

- reduceert de pijn 

- heeft een koelende werking 

- dagelijkse zalfresten afdouchen 

 

 Aquacelbehandeling: 

- bij behandeling van 2e graads brandwonden 

- laat wondvocht door, droogt de wond in 

- weinig belastend voor het kind 

- start met Broxil® profylaxe 
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 Operatieve  behandeling (autotransplantatie) 

- creëren van gezond wondbed  

- afnemen autotransplantaat 

- vergroten van het oppervlak 

- fixatie met nylon/nietjes of lijm 

- donorsite wordt behandeld met Kaltostat of Mepilex 

 

Operatietechniek: 

- Zalfresten met zachte hand verwijderen met hibiscrub 

- Operatievlakken steriel afdekken na desinfectie van donorsite met chloorhexidine 

- Autologe donorhuid zo dun mogelijk afnemen. Wondoppervlak bedekken met 

adrenalinegazen 

- Excisie van het wondoppervlak tot in gezond, goed doorbloed, weefsel. Dit kan met 

behulp van een weck-mes, bij 3
e
 graads brandwonden, diathermisch.  

Zorg voor een goede haemostase, anders is er geen goed contact mogelijk tussen het 

transplantaat en de wond. Ook hier de geëxcideerde delen bedekken met adrenalinegazen. 

- De meshgraft met de stratum pappilare zijde op de wond aanbrengen. Hierover een vel 

SurfaSoft aanbrengen, waarna beide met agraves gefixeerd worden. Bij de vingers dienen 

de agraves lateraal in de lengte te worden aangebracht ter voorkoming van vaat-

zenuwletsel. SurfaSoft is een permeabele polyamide die niet aan de meshgraft of aan de 

gazen kleeft en zo de meshgraft beschermt tegen frictiekrachten of beschadiging bij 

verbandwissels. De donorsite wordt verbonden met Opsite of een Ca-alginaat (Kaltostat). 

De Meshgraft wordt bedekt met steriel gazen gedrenkt in PEG of Furacine-oplossing. 

 

Postoperatieve Behandeling: 

- Het verband van donorsite pas na 5 dagen verwijderen. Eventuele bloedbaren mogen 

gepuncteerd worden. De gedrenkte gazen die de meshgraft en SurfaSoft bedekken dienen 

dagelijks verwisseld te worden. Door deze techniek is dagelijkse wondcontrole mogelijk 

zonder dat de meshgraft los getrokken wordt. Op dag 4 kan de SurfaSoft met ZSD 

ingesmeerd worden om het verwijderen op dag 5 te vergemakkelijken. 

- Eventuele restdefecten worden behandeld met ZSD, zo nodig om de dag afgewisseld met 

zinkcreme/Fucidincreme of Betadinezalf als er sprake is van hypergranulatie. 

- De vers gesneden brandwond moet met neutrale crème dagelijks verzorgd worden om 

uitdroging tegen te gaan. In het eerste half jaar zal door genezing van de gemeshte 

brandwond de kleur roder zijn dan de normale huidskleur. 

Pas na ongeveer 1 jaar zal er een lichtere huidskleur ontstaan. Is de huid echter 

hyperaemisch, dan dient in de 2
e
 week postoperatief gestart te worden met druktherapie 

om excessieve littekenvorming tegen te gaan. Hierbij zal zowel de revalidatiegeneeskunde 

en de ergotherapie gelijk bij in consult gevraagd worden. 

- Littekencontracturen zijn helaas niet te voorkomen. Plastische chirurgische correctie is 

geïndiceerd bij functionele en cosmetische bezwaren. 

 

Overige: 

- Jeuk is de meest voorkomende klacht bij genezende brandwonden. De oorzaak is enige 

mate van sensibiliteitsherstel door ingroei van neuronen. Behandeling hiervan is met een 

eenvoudige huidcrème, bodylotion of massageolie. 

- Fysiotherapie zal vanaf de eerste dag al in consult komen om te oefenen met de patiënt op 

geleide van de pijn. Dit is zeer belangrijk voor de aangedane ledematen. 
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Doorbewegen mag echter alleen binnen de range die  mogelijk is, er mag dus niet passief 

doorbewogen worden. Hierbij zal er namelijk een beschadiging optreden van de 

gewrichtskapsels. Dit leidt tot verdere littekenvorming, wat uiteindelijk in meer 

functiebeperking zal resulteren. 

- De revalidatiearts zal in consult komen zodra de patiënt stabiel op de afdeling is. 

- Psychologische begeleiding mag uiteraard niet vergeten worden. Hoe “mooi” een 

brandwond ook kan genezen, het blijft altijd een litteken op de ziel van een patiënt. 

Vroegtijdige begeleiding van patiënt en eventuele personen uit zijn/haar omgeving is dan 

ook essentieel.  

 

 

Wondzorgprotocol
10

 

 

Doelgroep 

  

Professionals binnen de gezondheidszorg die te maken hebben met wondzorg, en 

verzorgenden 

  

Doelen 
- Het bevorderen van de wondgenezing  

- Het beperken van de wondkolonisatie  

- Het voorkomen van wondinfecties  

- Het reduceren van pijn  

 

Wondverzorging 
  

Voorbereiding:  

 De patiënt informeren over: Het doel van de wondverzorging, de werkwijze tijdens de  

 wondverzorging, het te gebruiken verbandmateriaal, het aspect van de wond en de  

 eventuele onaangename aspecten van de wondverzorging, zoals: pijn, lekkage en geur.  

 De eventuele voorgeschreven pijnstilling tijdig toedienen.  

 Al het benodigde materiaal verzamelen dat nodig is voor de wondverzorging.  

 Indien mogelijk: kamertemperatuur verhogen om afkoeling van zowel de wond als de  

 patiënt te beperken.  

 Handhygiëne toepassen volgens eigen ziekenhuisrichtlijnen.  

 Beschermende kleding aantrekken; onsteriele overjas, mondmasker, muts en onsteriele  

 handschoenen (afhankelijk van de ruimte waar de patiënt zich bevindt).  

 De patiënt in de juiste houding installeren.  

 Bij het openen, klaarleggen of aanreiken van steriel materiaal, dit steriele materiaal niet  

 in aanraking laten komen met onsteriele materialen.  

 De pijn vooraf aan de wondverzorging meten via Visual Analoge Scale (VAS)  

 Zorgdragen voor een goede wondrapportage (indien mogelijk: foto’s maken)  
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Verzorging: 
 Oude verbanden los knippen en verwijderen (vuil verband direct in afvalzak deponeren)  

 Kraan voor gebruik eerst een halve minuut laten doorstromen i.v.m. aanwezigheid  

 bacteriën  

 De zorgvrager, indien mogelijk, in bad en/of douche verzorgen  

 Wonden schoonmaken met lauw stromend water.  

 Indien verzorging in bad plaatsvindt, de wonden aan het einde van de badbeurt  

 naspoelen.  

 Waterstraal (douche) niet rechtstreeks op de wond richten i.v.m. pijn. Plaats eventueel  

 een washand over de douchekop  

 Fysiotherapie tijdens verzorging inschakelen om te oefenen (zonder verband is oefenen  

 vaak makkelijker)  

 Wonden grondig reinigen met bij voorkeur een non woven gaas (mag onsteriel), wonden  

 deppend reinigen en niet teveel wrijven (kan nieuwe epitheelcellen beschadigen)  

 Loszittende vellen verwijderen met steriele pincet en steriele schaar.  

 Indien nodig wondkweken afnemen op indicatie van de arts (aanbevolen is minimaal 1  

 keer per week)  

 Per lichaamsdeel en/of per wond nieuwe handschoenen aantrekken.  

 Steriele handschoenen aantrekken bij het inpakken van de wonden, indien niet mogelijk  

 zo schoon mogelijk werken.  

 Wonden droogdeppen met steriele gazen voordat een nieuw wondproduct wordt  

 aangebracht.  

 Wonden functioneel verbinden, zodat patiënt mobiel blijft en ledematen kan blijven  

 bewegen.  

 Tijdens wondverzorging pijn meten (procedurele pijn)  

 Afkoelen van de patiënt voorkomen door per lichaamsdeel te verzorgen en de rest  

 afgedekt te houden.  

 

Afronding:  

 De naam van de patiënt en datum op de tube, crèmepot of zalf noteren, tenzij  

 patiënt -gebonden materiaal gebruikt wordt.  

 Na de wondverzorging materialen opruimen, gebruikte ruimte schoonmaken en het  

 eventuele bad desinfecteren.  

 Handen na afloop van de wondverzorging inwrijven met handalcohol.  

 Eventuele verschijnselen zoals pijn, koorts, zwelling observeren en met afwijkingen zoals  

 pus, exsudaat en roodheid melden aan de arts en noteren in het verpleegdossier.  

 De pijn na de wondverzorging meten, via Visual Analoge Scale (VAS)  

 De gehele procedure met de patiënt evalueren.  

 

Aandachtspunten:  
- Geen overige zorgactiviteiten rondom de patiënt tijdens de wondverzorging (bedden  

opmaken of kamer reinigen) dit om contaminatie van de wonden met bacteriën te 

voorkomen.  

- Alles wat van de patiënt afkomstig is, als vuil materiaal beschouwen.  

- Pijnmeting en registratie is essentieel om een adequate pijnstilling te kunnen geven.  

- Jeukbestrijding: De patiënt koele los kleding laten dragen, genezen huid vet houden en 

eventueel op voorschrift van de arts jeukmedicatie toedienen.  

- Zorgdragend voor optimale voeding (diëtist inschakelen)  

- De zorgvrager op het gebied van psychosociale problematiek observeren en indien nodig 

hulp inschakelen.  
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- Om oedemen te verminderen en daardoor functionaliteit te behouden wordt aanbevolen 

ledematen op hartniveau te positioneren.  

- Wonden met veel exsudaat verbinden met een absorberend verband  

 

Herkennen van een brandwond door mishandeling 

 

Bij de opvang van kinderen met brandwonden dienen artsen, verpleegkundige en andere 

betrokkenen te kunnen onderkennen dat er sprake is van kindermishandeling en/of 

verwaarlozing. 

De belangrijkste hulpmiddelen zijn de anamnese en het lichamelijk onderzoek. 

In alle gevallen dient de oorzaak van de verwonding te worden achterhaald door middel van 

een gedetailleerd verslag van het voorval. De arts en de verpleegkundige zullen elk 

afzonderlijk van elkaar deze anamnese af moeten nemen. 

Dit is om meerdere redenen noodzakelijk. Ten eerste zal kennis van de oorzaak (heet water, 

vlam, voorwerp etc.) mede bepalend zijn voor de behandeling.  

Daarnaast zal er geleerd kunnen worden hoe de onveilige situatie voorkomen had kunnen 

worden. 

 Nauwkeurige anamnese 

- Gedetailleerd 

- Medische voorgeschiedenis, met name eerdere traumata 

- Gegevens van onderzoek in poppetjesfiguren en foto’s (voor het kind)  

 Nauwkeurig (lichamelijk) onderzoek 

- Nauwkeurige beschrijving van de brandwonden (tevens percentages) 

- Kleurenfoto’s vanuit verschillende gezichtspunten 

- Eventuele andere afwijkingen aan het lichaam: 

 Speciaal zal er gelet moeten worden op het voorkomen en de lokalisatie van andere  

 verwondingen of littekens daarvan.  

- Rontgenonderzoek kan recente of ouder fracturen laten zien. 

- Lichamelijk onderzoek kan verder aanwijzingen geven voor fysieke verwaarlozing (vuil,  

 onvoldoende wassen, onvoldoende gewicht, achterblijven ontwikkeling etc.)  

 

Vermoeden mishandeling vanuit anamnese: 

 Onwaarschijnlijke toedracht van de verwondingen 

 Verschillende verklaringen over de oorzaak (door verschillende getuigen) 

 Verschillende verklaringen door dezelfde getuige op verschillende momenten 

 Aanmerkelijk tijdsverloop tussen de gebeurtenis en het inroepen van hulp 

 Presenteren van het kind door een ander dan eigen ouders 

 Aandringen op snel ontslag 

 Het eigen verhaal van een kind!!! 

 

Vermoeden mishandelingen vanuit lichamelijk onderzoek: 

 Verdeling van de brandwonden niet in overeenstemming met de anamnese 

 Infectie van de verwonding 

 Scherpe demarcatielijnen (sok- of handschoen verbranding) 

 Niet- verbrande plekken binnen de brandwonden 

 (Brand)wonden van verschillende leeftijd 

 Afdruk van een voorwerp 

 Meerdere sigaretverwondingen 

 Andere verwondingen (hematomen/fracturen) 

 Brandwonden in de mond of andere lichaamsopeningen 
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Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) bij 
kinderen en adolescenten 

Theorie en empirie 
 

Artikel uit kind en adolescent,  jaargang 20 (2004), nr. 1, 

 

Renee Beer en Carlijn de Roos 

 

 

In dit artikel wordt het belang toegelicht van effectieve behandelingsmogelijkheden voor 

kinderen en adolescenten die lijden onder de gevolgen van schokkende en ingrijpende 

ervaringen. Na een beschrijving van de werkwijze bij Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (emdr) volgt een bespreking van voordelen verbonden aan deze procedure in 

vergelijking met andere behandelingsprocedures bij deze jonge doelgroep. De belangrijkste 

actuele hypothesen ten aanzien van het veronderstelde werkingsmechanisme worden op een 

rijtje gezet. Vervolgens kenschetsen de auteurs de empirische status van emdr op basis van 

gecontroleerde onderzoeken met emdr bij volwassenen en bij kinderen. 

 

 

In 1996 verscheen in dit tijdschrift een artikel over de toepassing van Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (emdr) bij kinderen, een behandelingsmethode 

die toen nog controversieel genoemd werd (Muris & De Jongh, 1996). Daarin 

werd een vooralsnog kritische houding bepleit en gewezen op de noodzaak van 

wetenschappelijk onderzoek om de methode een beter theoretisch fundament te geven. 

 

Inmiddels is door gecontroleerde onderzoeken  negentien met volwassenen en een 

methodologisch verantwoorde met kinderen  aangetoond dat emdr een effectieve 

en efficiënte behandelmethode is bij een posttraumatische stress-stoornis (ptss). 

 

In dit artikel gaan we in op de specifieke kwetsbaarheid van kinderen voor schokkende 

en ingrijpende ervaringen en voor de gevolgen daarvan op hun ontwikkeling. 

De werkwijze bij emdr wordt beschreven, gevolgd door een bespreking van voordelen 

verbonden aan deze behandelmethode. Vervolgens staan we stil bij de theoretische 

verklaringen voor het veronderstelde werkingsmechanisme, die op dit moment 

de basis vormen voor verder onderzoek. Op basis van empirisch onderzoek met volwassenen 

en kinderen trachten wij te onderbouwen dat emdr een goed bruikbare behandelmethode is die 

veel voordelen biedt voor de klinische praktijk. 
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Kwetsbaarheid voor trauma en de gevolgen 

Kinderen zijn kwetsbaar voor het opdoen van ervaringen die als traumatisch beleefd 

worden en voor psychologische schade als gevolg daarvan. Een aantal factoren 

draagt hieraan bij. 

 

Dreigende ontwikkelingsstagnatie 

Kinderen zijn in ontwikkeling. Wanneer een kind na ingrijpende of schokkende 

ervaringen te veel in beslag genomen wordt door angsten en andere gevolgen van 

die ervaring(en), blijft er onvoldoende energie en tijd over om zich te richten op 

ontwikkelingstaken. Aanhoudende klachten kunnen dan ook leiden tot 

ontwikkelingsachterstanden op emotioneel, sociaal of cognitief terrein. 

 

Afhankelijkheid van ouders/verzorgers 

Hoe jonger het kind is, hoe meer assistentie het nodig heeft zowel affectief als 

cognitief  bij het integreren van ervaringen. In emotionele zin is steun en troost 

belangrijk, in cognitief opzicht uitleg over de gebeurtenis en over optredende reacties. 

Kinderen kunnen disfunctionele cognities verbinden aan gebeurtenissen die 

hen overkomen. Zo kan het kind bijvoorbeeld ervan overtuigd zijn dat de gebeurtenis 

een straf is voor iets dat het fout gedaan heeft, ‘eigen schuld, dikke bult’. Voortvloeiend  

uit een dergelijke betekenisverlening kunnen zich emotionele of gedragsproblemen 

ontwikkelen (Bal, Van Oost, & De Bourdeaudhuij, 2000). Voor correctie van disfunctionele 

betekenisverlening zijn kinderen meer dan volwassenen  afhankelijk van de volwassenen in 

hun omgeving. Deze afhankelijkheid, die gerelateerd is aan hun beperktere cognitieve en 

verbale mogelijkheden, maakt kinderen kwetsbaar voor het ontwikkelen van 

psychopathologie, wanneer de benodigde steun, uitleg en correctie onvoldoende gegeven 

wordt. 

 

Ontwikkeling van de hersenen 

Neurobiologisch onderzoek heeft aan het licht gebracht dat traumatische ervaringen 

een beschadigende invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de omvang 

van hersenen (Glaser, 2001; Tinker & Wilson, 1999). Chronische stress verhoogt de 

aanmaak van noradrenaline en dopamine. Deze stoffen remmen de groei en ontwikkeling 

van de hippocampus en de neocortex. Onder invloed van het stresshormoon cortisol kan zelfs 

inkrimping van de hippocampus plaatsvinden. Het corpus callosum blijkt bij langdurig 

misbruikte en mishandelde kinderen significant kleiner dan bij een controlegroep, wat 

resulteert in verminderde communicatie tussen beide hersenhelften (Bicanic, 2002). Niet 

behandeld chronisch trauma heeft dus een remmende werking op de ontwikkeling van de 

hersenen met ontwikkelingsachterstand als gevolg. 

 

Samenvattend stellen we vast dat kinderen verhoogd kwetsbaar zijn voor de gevolgen 

van schokkende en ingrijpende ervaringen. Klachten die persisteren kunnen leiden 

tot chronische psychopathologie, zoals depressie, angsten en een negatief zelfbeeld. 

Teneinde chronische psychopathologie en ontwikkelingsachterstanden te 

voorkomen zijn effectieve behandelingsmogelijkheden van groot belang (Chemtob, 

Nakashima, & Carlson, 2002).  
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Wat kunnen we van emdr verwachten in deze? 

 

Beschrijving van het emdr-model 

emdr is een vorm van psychotherapie voor ptss (Shapiro, 1989) en traumagerelateerde 

klachten (in de Engelstalige literatuur ‘subthreshold ptsd’ genoemd). Het betreft een 

gestructureerde en geprotocolleerde behandelingsprocedure, die tot doel heeft de verwerking 

te bevorderen van herinneringen aan identificeerbare traumatische gebeurtenissen. Hiermee 

wordt beïnvloeding mogelijk van klachten die zijn ontstaan als gevolg van deze 

herinneringen. Omdat kinderen ook andere reacties kunnen ontwikkelen in reactie op stress of 

trauma dan ondergebracht zijn in de vierde editie van de Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (dsm-iv; American Psychiatric Association, 1994) onder de noemer van ptss 

(Eland, De Roos, & Kleber, 2000; Glaser, 2001), kan een wijd scala aan emotionele en 

gedragsklachten met emdr behandeld worden. Psychotherapeuten van diverse scholen kunnen 

de behandelingsmethode goed integreren in hun handelingsarsenaal. Wie geïnteresseerd is in 

de theoretische integratie van emdr in uiteenlopende therapeutische referentiekaders 

verwijzen wij naar Shapiro (2002). Hoe gaat emdr concreet in zijn werk? 

De cliënt wordt met behulp van gerichte vragen gestimuleerd om zich vanuit het perspectief 

van het hier en nu te concentreren op een herinnering aan een akelige ervaring uit het 

verleden. De mentale representatie van een herinnering omvat beelden, cognities, emoties en 

lichamelijke sensaties. Door het aanspreken van al deze aspecten wordt het geheugennetwerk 

geactiveerd en maximale ‘arousal’ opgewekt. Aan deze inwendig gerichte concentratie wordt 

vervolgens een externe afleidende stimulus of taak gekoppeld. De meest bekende variant is de 

cliënt te vragen om met de ogen de hand van de therapeut te volgen; deze beweegt zijn hand 

op ongeveer dertig centimeter afstand voor het gezicht van de cliënt heen en weer. In plaats 

van oogbewegingen (taak) kunnen ook andere stimuli of taken gebruikt worden, zoals 

geluidstonen via een koptelefoon in linker- en rechteroor (stimulus) of het ‘trommelen’ op 

handen (taak). Essentieel wordt verondersteld dat de linker- en rechterhersenhelft beurtelings 

worden gestimuleerd door de stimulus of taak. 

Het doel van de procedure is om te bewerkstelligen dat de cliënt kan terugdenken aan de 

oorspronkelijke gebeurtenis(sen) zonder dat de herinnering eraan nog langer klachten 

teweegbrengt. Nagestreefd wordt dat de ervaring na afloop van de behandeling een plaats 

heeft gekregen in de levensgeschiedenis van de cliënt en voortaan wordt ervaren als iets uit 

het verleden dat voorbij of afgesloten is. 
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Figuur 1 geeft een beschrijving van de verschillende fasen van het protocol (Ten 

Broeke & De Jongh, 1999; zie voor een praktijkvoorbeeld De Roos & Beer, 2003) 

 

 

1. Vaststellen van het actueel meest dramatische beeld van de te behandelen traumatische 

herinnering (‘target’). 

2. Met dit beeld in gedachten formuleren van een negatieve, disfunctionele cognitie (NC). 

3. Formuleren van een positieve, functionele cognitie (PC) en vaststellen van de 

geloofwaardigheid van deze PC op een zevenpuntsschaal,‘Validity Of Cognition’ (VOC).  

4. Vaststellen van de emotie die het beeld en de NC opwekken. Bepalen van de spanning die 

deze combinatie oproept op een tienpuntsschaal, ‘Subjective Units of Disturbance’(SUD), en 

het lokaliseren van de plaats van de daarmee verbonden lichamelijke sensaties. 

5. Richten van de aandacht op het herinneringsbeeld, de NC en de bijbehorende lichamelijke 

sensaties. Daarna het toevoegen van externe stimuli, bijvoorbeeld het met de ogen volgen 

van de vingers van de therapeut. Elke nieuwe associatie (beeld, geluid, gevoel) vormt de 

basis voor een volgende serie. Van tijd tot tijd wordt de mate van spanning die het beeld 

(nog) oproept geëvalueerd (desensitisatiefase). 

6. Als de spanning voldoende is gedaald (0-1), associëren van het beeld met de PC door 

nieuwe oogbewegingen uit te voeren. Dit net zo lang herhalen totdat de VOC een waarde van 

7 heeft bereikt (installatiefase). 

7. Checken of ergens in het lichaam nog spanning aanwezig is. Zo nodig voortzetten van 

desensitisatie (‘bodyscan’). 

8. Afsluiting. 

 

Figuur 1. De acht fasen van het emdr-protocol (Ten Broeke & De Jongh, 1999). 

eye movement desensitization and reprocessing (emdr) bij kinderen en adolescenten 

 

De pragmatiek: voordelen van emdr 

In vergelijking met andere therapievormen maken verschillende non-specifieke en specifieke 

factoren emdr aantrekkelijk voor het kind of de adolescent, voor ouders en ook voor de 

therapeut. 

 

Non-specifieke factoren 

Net als bij andere geprotocolleerde behandelingen kan het werken met een protocol bijdragen 

aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de cliënt, doordat een duidelijke rationale en 

uitleg geboden wordt in combinatie met een voorspelbare structuur in de behandeling. Dit is 

bij uitstek van belang voor kinderen (en ouders) wier gevoel van veiligheid is aangetast als 

gevolg van traumatiserende ervaringen. 

 

Specifieke factoren 

Een belangrijk kenmerk van emdr is het non-verbale karakter. Dit is een voordeel voor  

kinderen, die op grond van hun ontwikkelingsniveau beschikken over een beperktere 

woordenschat en cognitieve bagage. Ook voor het bewerken van herinneringen, waarbij 

schaamtegevoelens een overheersende rol spelen, biedt het non-verbale karakter van de 

behandeling een voordeel. Bij adolescenten met bijvoorbeeld seksuele traumata kan dit een 

rol van betekenis spelen. Daarnaast is de procedure minder aversief om te ondergaan dan 

‘exposure’, omdat de tijd dat het kind of de adolescent blootgesteld wordt aan emotioneel 

akelig beladen materiaal korter is dan bij exposure-procedures. Dit maakt de behandeling 

minder emotioneel belastend, ook voor de therapeut (Ten Broeke, De Jongh, Wiersema,& 

Gimbrere, 1997). 
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Een ander voordeel van emdr is dat het is gericht op zowel angstreductie als veranderde 

betekenisgeving. Hierin onderscheidt het zich van cognitieve gedragstherapie en van 

exposure. Cognitieve gedragstherapie richt zich op bewuste informatieverwerking, namelijk 

op correctie van disfunctionele schema’s, op veranderde betekenisgeving.  

En exposure-technieken richten zich op angstreductie en opheffen van vermijdingsgedrag 

(Bal e.a., 2000; Foa & Meadows, 1997). Schuld- en schaamtegevoelens, die in veel gevallen 

een belangrijke rol spelen bij onverwerkt trauma, verdwijnen echter niet door habituatie. 

Daarvoor zouden specifieke cognitieve technieken ontwikkeld moeten worden (Olasov 

Rothbaum & Foa, 1996). 

Ten aanzien van de doelmatigheid blijkt uit empirisch onderzoek en uit de klinische praktijk 

dat emdr relatief snel klachtvermindering oplevert. De bereikte resultaten zijn ook duurzaam, 

zo laten follow-up gegevens zien (Wilson, Becker, & Tinker, 1995). Als een herinnering 

eenmaal functioneel is opgeslagen door adaptieve informatieverwerking, zal deze niet meer 

als stoorzender optreden en tot emotionele of gedragsklachten leiden. 

Ook ouders profiteren van bovengenoemde voordelen voor hun kinderen. Zij zien immers 

niets liever dan dat hun kind op een prettige en veilige manier zo snel mogelijk van de 

bestaande klachten afgeholpen wordt. Bij emdr met jonge kinderen worden  meer dan bij 

andere behandelvormen  ouders actief betrokken bij de behandeling. Hierdoor kunnen bij hen 

gevoelens van controle en competentie worden versterkt en gevoelens van machteloosheid 

worden verminderd. 

 

Hypothesen over het werkingsmechanisme 

Een sluitende theoretische verklaring voor het therapiemodel is nog niet uitgekristalliseerd, 

evenmin voor de observeerbare psychologische en neurobiologische veranderingen. 

De rol van oogbewegingen en de betekenis van bilateraliteit is nog onduidelijk. 

Met andere woorden, aangetoond is dat het werkt  waarover later meer maar hoe en waarom is 

nog niet precies bekend. Daarover bestaan nog slechts hypothesen,zoals vaker het geval is bij 

psychotherapie. Neem bijvoorbeeld exposure: we kunnen de effectiviteit onomstotelijk 

vaststellen, maar nog niet theoretisch eenduidig verklaren. Dit is een reden om de methode te 

blijven toepassen, maar de klinische praktijk te blijven koppelen aan empirisch onderzoek. De 

effectiviteit zal niet groter of kleiner worden als we een theoretische verklaring hebben 

gevonden voor de effecten. Het is echter voor de therapeut een stuk prettiger om te kunnen 

uitleggen en voor de cliënt om te kunnen snappen waarom de verkregen resultaten geboekt 

worden (Van den Hout, 1996; Van Hout & Emmelkamp, 2002). 

 

We bespreken nu de belangrijkste hypothesen met betrekking tot verklaringen 

voor de werkzaamheid van emdr. 

 

emdr en exposure 

Aanvankelijk vermoedde Shapiro dat er sprake is van desensitisatie door exposure. 

De naam van de methode luidde oorspronkelijk dan ook emd (Eye Movement 

desensitization). Exposure maakt echter slechts een klein onderdeel uit van de procedure en 

vindt voornamelijk plaats tijdens de activering van het geheugennetwerk in de ‘assessment-

fase’. Bovendien treden effecten veel sneller op dan bij exposure gebruikelijk is. Bij exposure 

wordt verondersteld dat uitdoving van de angst plaatsvindt door habituatie. De cliënt wordt 

gevraagd terug te duiken in de herinnering naar toen en daar, en blootstelling vindt plaats aan 

de emoties, cognities en sensaties die daarmee gepaard gaan. Bij emdr echter wordt de 

herinnering beschouwd vanuit het hier en nu, dus met afstand. De procedure richt zich op de 

reacties die de herinnering nu oproept. Vanuit actuele beelden met bijbehorende emoties, 

cognities en sensaties wordt een keten van associaties op gang gebracht, die moet leiden tot 
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integratie en verwerking van de informatie. De exposure-hypothese werd spoedig vervangen 

door een theoretisch model van adaptieve informatieverwerking: ‘reprocessing’. Vandaar de 

toevoeging van de r aan emd.  

 

emdr en informatieverwerking 

In het informatieverwerkingsmodel gaat men uit van de aanname dat ons zenuwstelsel 

beschikt over een fysiologisch systeem, waarin nieuwe informatie verwerkt wordt tot een 

adaptief niveau (Shapiro, 2002). Informatie wordt opgeslagen in geheugennetwerken met 

gerelateerde gedachten, beelden, emoties en sensaties. En er bestaan verbindingen tussen 

geassocieerde netwerken, zo veronderstelt men. Adaptieve verwerking vindt plaats wanneer 

verbindingen gelegd (kunnen) worden met eerder opgeslagen materiaal, waardoor de 

betrokkene kan leren van een ervaring en de bijbehorende emotionele stress vermindert. 

Bij disfunctionele verwerking van binnenkomende informatie ontstaan de noodzakelijke 

verbindingen niet. Dit leidt ertoe dat de oorspronkelijke waarnemingen (beelden, 

gedachten, emoties en sensaties) opgeslagen blijven in toestandsspecifieke vorm, en als 

zodanig ook ervaren blijven worden. Men veronderstelt dat bij een traumatiserende ervaring 

de functionele capaciteit van het informatieverwerkingssysteem overweldigd wordt en uit 

balans raakt, en daardoor het totaal aan informatie niet geïntegreerd kan opslaan in het 

geheugen (Van der Kolk, 1996; Shapiro, 2001). 

Onverwerkte  in brokstukken opgeslagen  herinneringen zouden aldus de basis 

vormen voor disfunctionele reacties, bijvoorbeeld een kind dat ooit is aangevallen reageert 

later bij elke toenadering alsof het opnieuw wordt aangevallen. Het kind weet dan wel met 

zijn verstand dat dit niet hoeft te gebeuren, maar emotionele en lichamelijke reacties treden 

onwillekeurig op; ze kunnen niet met cognities worden voorkomen of tegengehouden. 

Vervolgens neemt men aan dat facilitering van het informatieverwerkingsproces ertoe 

bijdraagt dat disfunctioneel opgeslagen informatie adaptief gemaakt wordt. Maar hoe dan? 

 

Bilateraliteit 

Uit spect-scan onderzoeken bij getraumatiseerde cliënten blijkt dat bij confrontatie 

met een traumatische herinnering voor behandeling vooral de rechterhemisfeer actief 

is, en bepaalde gedeeltes van de linkerhemisfeer niet, in het bijzonder het gebied van Broca 

(het taalcentrum) en de cyngulatus anterior (het gebied waar integratie van gevoel en verstand 

plaatsvindt). Na behandeling blijken deze beide gebieden van de linkerhemisfeer ook 

geactiveerd te zijn geraakt. Blijkbaar helpt de beschikking krijgen over woorden  vooral die 

met een functionele betekenis  de ervaring te integreren, waardoor deze niet meer alleen 

lichamelijk en emotioneel wordt ervaren. Verstand en gevoel raken via taal met elkaar 

verbonden. Samenwerking tussen de beide hersenhelften is dus nodig om integratie van 

informatie mogelijk te maken. Hoe zou deze informatie-integratie door emdr bewerkstelligd 

kunnen worden? Een hypothese is dat het corpus callosum door bilaterale stimulatie 

geactiveerd wordt en permeabel gemaakt zodat het informatie tussen linker- en 

rechterhemisfeer heen en weer kan transporteren. Deze hypothese is vooralsnog niet 

ondersteund door onderzoek. Als mogelijke verklaring is ook geopperd dat er sprake zou 

kunnen zijn van het opheffen van dissociatie. Hierbij wordt gesuggereerd dat bij dissociatie 

sprake is van een disconnectie tussen het gebied van Broca en de emotionele cortex, wat leidt 

tot fragmentatie van het bewustzijn: cognities gedissocieerd van emoties, sensaties en 

zintuiglijke waarneming. De bilaterale stimulatie zou een multimodale en interhemisferische 

integratie van gefragmenteerde informatie bevorderen (Servan-Schreiber,  2003). 

 

Duale aandacht  
In de zoektocht naar verklaringen treedt een verschuiving op van bilateraliteit naar ‘duale 

aandacht’. Hiermee doelt men op het tegelijkertijd intern gericht zijn op de totale mentale 
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representatie van de herinnering en extern op de stimuli/taak die de bilaterale stimulatie 

beoogt. Naast bovengenoemde hypothese van informatieoverdracht door bilaterale stimulatie 

is het mogelijk dat emdr door het bewerkstelligen van duaal bewustzijn een vorm van 

‘mindful experiencing’ bevordert (Servan-Schreiber, 2003). ‘Mindful experiencing’ 

impliceert een vorm van verwerken waarbij afstand gesuggereerd wordt tussen de cliënt en 

zijn emoties: de cliënt wordt gevraagd zichzelf te observeren terwijl hij emoties ervaart. 

Hiermee wordt voorkomen dat de cliënt wegzinkt in zijn emoties (‘mindless emoting’) en 

wordt tegelijkertijd een proces van intellectualiseren en rationaliseren (‘conceptualising’) 

tegengegaan. Samenvattend gaan we er vooralsnog van uit dat emdr een proces van 

informatieverwerking faciliteert, waarbij de hypothesen van bilaterale stimulatie en van duale 

aandacht momenteel de belangrijkste hypothesen zijn en bronnen vormen voor verder 

experimenteel onderzoek. 

 

Empirisch onderzoek 

In hoeverre beschikken we op dit moment over empirische ondersteuning voor de 

werkzaamheid van emdr? 

De belangrijkste kritiek op onderzoeksliteratuur over emdr is dat er vooral subjectieve 

maten gebruikt worden (sud’s en voc’s; zie figuur 1) en te weinig objectieve 

(gedrags)maten (o.a. Herbert e.a., 2000; Muris e.a., 1997). Bij de bespreking van 

gepubliceerde studies maken wij gebruik van onderstaande criteria: 

 Criteria voor effectonderzoek, die momenteel worden beschouwd als de ‘gouden 

standaards’ voor onderzoek naar ptss (Foa & Meadows, 1997; zie figuur 2).  

 Criteria voor identificatie van empirisch gevalideerde behandelingen, ontwikkeld 

door een taakgroep van de sectie Klinische Psychologie van de American Psycho- 

 logical Association (apa).  

 

 

- Duidelijk gedefinieerde targetsymptomen 

- Betrouwbare en valide maten met goede psychometrische eigenschappen 

- Onafhankelijke beoordelaars van therapie-effecten 

- Assessortraining met goede interbeoordelaars-betrouwbaarheid 

- Geprotocolleerd repliceerbaar behandelingsprogramma 

- Betrouwbare toepassing van het protocol 

- Gerandomiseerde toewijzing aan behandelconditie 

 

 

Figuur 2. Criteria voor effectonderzoek (Foa & Meadows, 1997) 

 

 

Taak van deze groep was om te beoordelen of psychologische procedures kunnen worden 

onderwezen aan klinisch psychologen als ‘effectieve psychotherapie’, respectievelijk als 

zodanig kunnen worden benoemd tegenover¢nanciers en het publiek. Deze groep ontwikkelde 

criteria op grond waarvan behandelingen geëvalueerd kunnen worden als ‘effectief’ of 

‘waarschijnlijk effectief’ (Chambless & Ollendick, 2001). 

 

emdr-onderzoeken bij volwassenen 

 

Toen emdr als behandelingsmethode voor ptss werd geïntroduceerd (1989), was er slechts een 

gecontroleerd onderzoek bekend naar behandelingseffecten bij ptss (Peniston, 1986). Omdat 

behandeling van traumagerelateerde klachten nog een relatief onontgonnen terrein betrof, 
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waarin nog geen enkele behandelmethode het predikaat ‘empirisch onderbouwd’ had  erdiend, 

werd emdr aanvankelijk beschouwd en onderwezen als een ‘experimentele’ methode, totdat 

acht gecontroleerde onderzoeken waren gepubliceerd (Shapiro, 2002). 

 

Van Etten en Taylor (1998) voerden een meta-analyse uit met betrekking tot 61 

onderzoeken, waarin de effecten van diverse psychologische en medicinale behandelingen 

voor ptss onderling werden vergeleken. Behandelvormen waarmee emdr werd vergeleken 

zijn: medicatie, psychodynamische therapie, hypnotherapie, spierontspanning, groepstherapie, 

ondersteunende therapie, gedragstherapie (diverse exposuretechnieken), en een 

wachtlijstcontrole-conditie.  

 

De belangrijkste conclusies uit hun meta-analyse zijn: 

 emdr en gedragstherapie (exposure en cognitieve technieken) doen het beter dan 

alle andere vormen van psychotherapie. 

 Effecten van emdr en gedragstherapie zijn gelijk aan die van selectieve serotonine 

heropnameremmers (ssri’s), maar ssri’s geven een hoger percentage uitval te zien.  

 Effectmaten voor emdr en cognitieve gedragstherapie zijn equivalent, maar de ef- 

ficiëntie van emdr is groter, namelijk 4,6 sessies emdr versus 14,8 sessies cognitieve 

gedragstherapie. 

 

De genoemde taakgroep van de apa kwalificeerde in 1999 emdr als ‘waarschijnlijk effectief 

voor ptss’ op basis van vijftien gecontroleerde onderzoeken. Zie voor een gedetailleerde 

beschrijving van deze onderzoeken: Shapiro (2002), Ten Broeke en anderen (1997), en 

Spector en Read (1999). Tussen 1999 en heden is het aantal gecontroleerde onderzoeken 

verder aangevuld tot negentien (Devilly & Spence, 1999; Ironson, Freund, Strauss, & 

Williams, 2001; Lee, Gavriel, Drummond, Richards, & Greenwald, 2001; Power e.a., 2002; 

Rogers e.a., 1999).   

In deze onderzoeken zijn de effecten van emdr vergeleken met die van de andere aanbevolen 

methoden, namelijk exposure, cognitieve interventies of stress-inoculatie training. emdr blijkt 

telkens ongeveer even effectief, maar superieur wat betreft de snelheid waarmee resultaten 

bereikt worden. En op de lange termijn stijgen de verschillen in effecten ten gunste van emdr 

(Greenwald, 2000; Servan-Schreiber, 2003). Het enige onderzoek dat negatieve resultaten 

suggereert voor emdr in vergelijking tot cognitieve gedragstherapie is dat van Devilly en 

Spence (1999). Op dit onderzoek is echter zo veel methodologische kritiek geleverd dat de 

resultaten niet betrouwbaar zijn te noemen (Spector, 2001). Momenteel wordt emdr op basis 

van gebleken empirische evidentie (negentien gecontroleerde onderzoeken) beschouwd als 

‘effectief voor ptss’ door de taakgroep van de apa, de International Society of Traumatic 

Stress Studies (istss) en het Britse Ministerie van Gezondheid (Chemtob, Tolin, Van der Kolk, 

& Pitman, 2000; DeJongh & Ten Broeke, 2001; Servan-Schreiber, 2003). 

 

Obstakels bij onderzoek naar traumabehandeling bij kinderen en adolescenten 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van welke vorm van traumabehandeling 

dan ook bij kinderen. Hoe valt dit te verklaren? 

Lange tijd werd verondersteld dat ptss bij kinderen nog niet voorkwam, omdat 

het geheugen nog niet zodanig functioneerde dat het schokkende gebeurtenissen 

kon opslaan (Dwivedi, 2000; Eland e.a., 2000). Intussen is de kennis met betrekking 

tot het effect van schokkende gebeurtenissen op kinderen toegenomen. Onderzoek  

naar de effecten van trauma op kinderen was de afgelopen tien jaar vooral gericht 

op identificatie en beschrijving van symptomen, verwerkingsprocessen en 

be|«nvloedende factoren hierbij, onderscheiden naar verschillende ontwikkelingsfasen 

(Bal e.a., 2000). 
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Een andere reden voor het langzaam op gang komen van onderzoek is dat bij kinderen 

diagnostiek gecompliceerd is. Omdat ptss zich met uiteenlopende symptomen manifesteert in 

verschillende ontwikkelingsfasen, is immers een batterij nodig van valide meetinstrumenten 

voor verschillende ontwikkelingsfasen, afgestemd op de specificiteit van de symptomen per 

fase (Stallard, Velleman, & Baldwin, 1999; Bal e.a., 2000). Hierover beschikken we nog 

onvoldoende. Vanwege dit gebrek aan valide ‘assessment-procedures’ worden bij kinderen 

veel problemen nog niet adequaat herkend en geclassificeerd, en krijgen veel kinderen niet 

een optimale behandeling aangeboden. Een ethisch argument ten slotte: wanneer een kind lijdt 

aan ptss of aan een beperkt aantal symptomen van deze classi¢catie is doorgaans de eerste 

prioriteit van een kinder- en jeugdtherapeut om het lijden van kind en ouders zo snel mogelijk 

te verlichten. Uitstel van behandeling kan immers leiden tot toename van een 

ontwikkelingsachterstand. Deze klinische houding laat zich moeilijk rijmen met een 

onderzoeksattitude, die uitsteltolerantie vergt om te kunnen voldoen aan een  

onderzoeksdesign. 

Uit de hoek van psychodynamische therapie, groepstherapie, gezinstherapie, hypnotherapie 

en speltherapie zijn wel behandelmodules beschreven, maar gecontroleerd onderzoek naar de 

specificiteit en de effectiviteit van deze programma’s nog niet (Nath Dwivedi, 2000). 

 

Er is nog niet veel empirisch onderzoek gepubliceerd naar emdr bij kinderen en adolescenten. 

Naast bovengenoemde obstakels speelt hier een rol dat het aantal in emdr getrainde 

kindertherapeuten nog relatief klein is in vergelijking met het aantal dat met volwassenen 

werkt. In Europa worden pas sinds 2000 trainingen georganiseerd voor deze doelgroep. 

Hierna volgt een bespreking van gepubliceerde emdr-onderzoeken bij kinderen en 

adolescenten (zie tabel 1). We bespreken de onderzoeken afzonderlijk. 

 

Muris en collega’s (1997 en 1998) 

Doel van het eerste onderzoek (Muris, Merckelbach, Van Haaften, & Mayer, 1997) 

was om effecten van exposure te vergelijken met die van emdr; daartoe kregen 22 kinderen 

met een spinnenfobie een enkele sessie met beide behandelingen in een ‘cross-over design’ 

aangeboden; de controlegroep kreeg niets aangeboden. In het tweede onderzoek (Muris, 

Merckelbach, Holdrinet, & Sijsenaar, 1998) werden 26 kinderen met een spinnenfobie 

betrokken; zij kregen drie sessies emdr of exposure in vivo o¤f gecomputeriseerde exposure 

aangeboden. Als maten werden gebruikt: 

subjectieve, fysiologische en gedragsmaten ten aanzien van angst en vermijdingsgedrag. 

Resultaten: in beide onderzoeken zijn geen aanwijzingen dat emdr iets toevoegt aan 

exposure. ‘Exposure in vivo’ blijft daarom de eerste keus voor behandeling bij kinderen met 

een spinnenfobie, aldus de auteurs. 

Kritiek: emdr richt zich op de verwerking van traumatische herinneringen die ten grondslag 

lijken te liggen aan klachten. Bij een spinnenfobie liggen echter zelden traumatische 

ervaringen met spinnen ten grondslag aan de fobie. Daarom is het niet logisch om te 

veronderstellen dat emdr iets zou toevoegen aan exposure bij de behandeling van een 

spinnenfobie. Deze conclusie kan echter niet gegeneraliseerd worden naar angstklachten die 

wel een uitvloeisel zijn van conditionerende traumatische ervaringen. 

Tabe 1  

 

Scheck, Schaeffer en Gillette (1998) 

In dit onderzoek werden twee behandelvormen vergeleken: emdr en Actief Luisteren 

(gesprekstherapie op Rogeriaanse leest) bij 18 adolescenten (16-19 jaar) en 42 

Jongvolwassenen (20-25 jaar). Allen hadden trauma’s in hun voorgeschiedenis en 

vertoonden ernstige gedragsproblemen (75% van hen ptss). Gebruikte maten: zelfrapportage 

met betrekking tot angst, depressie, zelfbeeld, ptss. Resultaten: beide behandelingen 
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lieten verbeteringen zien, maar emdr meer. 

Positief: gerandomiseerde toewijzing en onafhankelijke ‘assessment’. Kritiek: geen 

objectieve gedragsmaten. Er is niet duidelijk vermeld of het risicogedrag verminderde. 

Puffer, Greenwald en Elrod (1998) 

In dit gecontroleerde onderzoek kregen twintig kinderen met grote leeftijdsspreiding 

(8-17 jaar) een emdr-sessie aangeboden of wachtlijst als controleconditie voor de behandeling 

van een herinnering aan een eenmalige traumatische gebeurtenis. 

 

Gebruikte maten: Impact of Events Scale (IES; Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979), 

Children’s Manifest Anxiety Scale, sud’s en voc’s.  

Resultaten: significante veranderingen op alle maten in gewenste richting. Meer dan 50% 

van de kinderen daalde op de IES van de klinische naar de normale range. 

Kritiek: geen gerandomiseerde toewijzing aan een van de behandelcondities. De eerste auteur 

deed zowel de behandeling als de ‘assessment’. De therapeut was slechts beperkt getraind in 

emdr, daarom is het niet duidelijk of het protocol adequaat werd gevolgd; en er vond slechts 

een behandelsessie plaats. Gezien de beperkte interne en externe validiteit van deze studie 

door methodologische tekortkomingen zijn de resultaten slechts op te vatten als voorlopige 

trend. 

 

Soberman, Greenwald en Rule (2002) 

Negenentwintig jongens (10-16 jaar) met gedragsstoornissen, allen opgenomen in een 

instelling die residentie«le of dagbehandeling biedt, kregen standaard zorg of standaard zorg 

plus drie sessies emdr. De onderzoeksgroep bestond uit jongens met verschillende 

classificaties, waaronder gedragsstoornis, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, adhd en 

ptss. Doel van dit onderzoek was om aan te tonen dat traumatische ervaringen een rol kunnen 

spelen bij het ontstaan en onderhouden van gedragsproblemen. Bekeken werd of behandeling 

van herinneringen aan traumatische ervaringen van invloed was op het optreden van 

probleemgedrag. Daartoe werd onder meer gemeten of behandeling resulteerde in 

vermindering van probleemgedrag. Gerandomiseerde toewijzing aan een van beide condities 

gaf de volgende resultaten te zien: significante afname van gedragsproblemen en van 

reactiviteit op de behandelde herinnering in de ‘+emdr-groep’. Afname van probleem 

gedragingen bleek bij follow-up na twee maanden progressief, terwijl de controlegroep 

slechts in geringe mate verbeterde. 

 

Chemtob, Nakashima en Carlson (2002) 

In een goed opgezet gecontroleerd onderzoek werd een groep van 32 kinderen (6-12 jaar) met 

ptss onderzocht, waarin de effecten van emdr werden vergeleken met een wachtlijst-

controlegroep. Het betrof kinderen die een orkaan hadden meegemaakt en ondanks eerdere 

behandeling nog steeds voldeden aan de criteria voor ptss volgens de dsm-iv bij follow-up een 

jaar na de eerste behandeling. De experimentele groep kreeg drie emdr-sessies aangeboden. 

Signi¢cante verbeteringen werden geconstateerd op maten van ptss (Children’s Reaction 

Inventory), angst (Revised Children’s Manifest Anxiety Scale), en depressie (Children’s 

Depression Inventory). En er trad een signi¢cante daling op in het aantal bezoeken aan de 

schoolverpleegkundige. Bij follow-up na zes maanden waren de resultaten stabiel gebleven. 

Bij de controlegroep traden geen significante verbeteringen op. 

 

Jaberghaderi, Greenwald, Rubin, Dolatabadim, en Zand (in druk)  
Vermeldenswaard is ten slotte nog een vergelijkingsstudie waarvan publicatie onderweg 

is (daarom niet in de tabel opgenomen). Veertien Iraanse meisjes (12-13 jaar), die seksueel 

waren misbruikt, kregen twaalf sessies cognitieve gedragstherapie of emdr aangeboden. Beide 



46 
 

behandelingen leidden tot significante verbeteringen; in de emdr-conditie in (significant) 

minder sessies.  

De resultaten van dit methodologisch niet vlekkeloze onderzoek komen overeen met 

bevindingen van onderzoeken bij volwassenen (Power e.a., 2002; Van Etten & Taylor, 1998). 

 

Samenvattend komen we tot de volgende conclusies ten aanzien van empirisch 

onderzoek bij kinderen: 

 Uit het methodologisch correcte onderzoek van Chemtob en anderen (2002) blijkt 

emdr bij kinderen met ptss effectiever dan een wachtlijst-controlegroep. 

 Ook lijkt emdr effectiever dan actief luisteren (Scheck e.a., 1998). Replicatie van 

deze studie zou deze bevinding moeten toetsen. 

 

Uit de overige, methodologisch minder correcte, onderzoeken destilleren we een 

eenduidige trend: emdr blijkt bij kinderen en adolescenten evenzeer effectief als 

bij volwassenen. Resultaten treden snel op. 

Omdat kinderen zulke uiteenlopende reacties laten zien op trauma, kan een grote 

variatie aan problematiek behandeld worden (Greenwald, 1999, 2000). 

De onderzoeken van Soberman en anderen (2002) en Scheck en anderen (1998) 

ondersteunen de hypothese dat traumabehandeling een bijdrage kan leveren aan 

de behandeling van gedragsproblemen, wanneer die gerelateerd zijn aan traumatische 

herinneringen. 

 

 Conclusie 

emdr biedt een welkome aanvulling op bestaande behandelmogelijkheden van kinderen en 

adolescenten waarbij identificeerbare ingrijpende ervaringen een belangrijke rol spelen. Het 

wordt door kinderen doorgaans ervaren als een aparte, maar leuke vorm van therapie. Dat 

geldt niet onverkort voor pubers en adolescenten. Die vinden het vaak achteraf ‘supergaaf’ 

vanwege de effecten die ze ondervinden, maar vooraf en tijdens de behandeling vooral raar en 

verbazend vanwege de snelheid waarmee het werkt. Genuanceerde afstemming op de cliënt 

en zijn proces vormt dan ook een essentiële voorwaarde. 

 

Dat emdr een waardevolle bijdrage levert aan de behandelmogelijkheden van kinderen 

en adolescenten lijken de besproken onderzoeken te illustreren. Meer en gecontroleerd 

onderzoek is gewenst om de beschreven tendensen te toetsen en om diverse 

toepassingsmogelijkheden bij kinderen en adolescenten verder te ontwikkelen. 

Relevante onderzoeksvragen in dit stadium zijn vooral hoe emdr werkt en op welke 

wijze het optimaal ingezet kan worden voor kinderen en adolescenten met specifieke 

diagnoses (bv. gedragsstoornissen, eetstoornissen) of specifieke doelgroepen 

(bv. zwakbegaafde kinderen, vluchtelingen). 

De vraag is in hoeverre wij op korte termijn in staat zullen zijn meer bloot te leggen 

van de processen die zich afspelen op neurofysiologisch niveau met de huidige 

beschikbare technische mogelijkheden. Daarom pleiten we voorlopig vooral voor 

bruikbaarheidsonderzoek en effectonderzoek (Veerman, 1998). 

Te verwachten valt dat de komende jaren empirisch onderzoek ook bij kinderen 

meer en beter van de grond zal komen. Intussen lijkt de Nederlandse bodem daarvoor 

rijp gemaakt nu hier meer dan driehonderd kindertherapeuten getraind zijn in 

de toepassing van emdr. Wij kijken dan ook vol verwachting uit naar publicaties 

over resultaten van Nederlandse onderzoeksbodem. 
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Eye Movement Desenstization Reprocessing (EMDR) bij medisch 

“trauma”. 
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Unit Kinderoncologie, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam 

 

Eye Movement Desenstization Reprocessing (EMDR) is een relatief nieuwe 

psychotherapeutische methode voor het behandelen van Post Traumatisch Stress. EMDR 

werd in 1989 door de psychologe Francine Shapiro ontwikkeld toen zij door toeval merkte dat 

de negatieve emotionele lading van een nare herinnering sterk verminderde (densensitization) 

nadat ze met haar ogen heen en weer had bewogen (eye movement). Later bleek dat naast 

desensitisatie ook de betekenisverlening gekoppeld aan de gebeurtenis veranderde 

(reprocessing).  

 

Een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) kan optreden als gevolg van een intens 

schokkende (levensbedreigende) ervaring met daarbij emotionele reacties zoals angst, 

hulpeloosheid of afschuw. Na een dergelijk ingrijpende gebeurtenis kan het voorkomen dat 

iemand de ervaring steeds herbeleeft (dromen, flashbacks), alles wat aan de gebeurtenis 

herinnert gaat vermijden (bv. plaats, activiteiten, gevoelens, gedachten, personen geassocieerd 

met de gebeurtenis) en verhoogd prikkelbaar wordt (slaap- en concentratieproblemen, 

overmatig waakzaam, schrikreacties). Als de symptomen behorend bij vermijding, 

herbeleving en verhoogde prikkelbaarheid langer dan een maand aanhouden kan de diagnose 

Post Traumatische Stress Stoornis gesteld worden. In 1980 werd in de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III) voor het eerst de diagnose PTSS bij 

kinderen opgenomen. In de DSM-IV (1994) werd het criterium “diagnose van een ernstige 

ziekte” opgenomen als een traumatische ervaring. 

  

Na de aanvankelijke ontkenning (voor 1980) van het bestaan van PTSS bij kinderen werd 

vervolgens de prevalentie van PTSS bij kinderen onderschat vanwege zowel de slechte 

meetmethoden (Salter & Stallard 2008) maar vooral ook door het niet rechtstreeks bevragen 

van kinderen zelf (Yule, 1999). In de algemene populatie komt bij 6-8% van de kinderen 

onder de 18 jaar een PTSS voor (Giaconia et al. 1995; Kessler et al. 1995).  

 

Bij kinderen die als gevolg van ziekte of een ongeluk in een ziekenhuis zijn behandeld 

worden uiteenlopende percentages (5 tot 35%) gemeld m.b.t. het optreden van PTSS (Saxe et 

al. 2003; Stuber et al. 2003). Uit onderzoek van o.a. Bronner et al. (2008) blijkt dat na een 

ingrijpende gebeurtenis 10% van de kinderen een PTSS ontwikkelt ongeacht of dit het gevolg 

is van een IC-opname of een ramp (Volendam brand). Bronner et al. (2008) vonden bij 34% 

van de kinderen symptomen van post traumatische stress, zogenaamde PTS-achtige klachten.  

 

Post traumatische stress-achtige klachten ten gevolge van ziekte en behandeling worden door 

artsen en verpleegkundigen vaak “verwerkingsproblematiek” genoemd. Deze klachten uiten 

zich bijvoorbeeld in regressief of juist agressief gedrag, nieuw ontstane (separatie-) angsten, 

concentratie problemen of (in-)slaapproblemen. Soms ontstaan angsten na een slechte 

ervaring met bepaalde medische en/of verpleegkundige handeling (bijv. PAC aanprikken, 

inleiding narcose, sonde inbrengen, LP’s, wondverzorging). 

 



52 
 

Ondanks alle inzet om kindgericht te werken worden medische en/of verpleegkundige (be-) 

handelingen toch vaak als invasief en bedreigend ervaren. Het ontstaan van zowel een PTSS 

als PTS-achtige klachten wordt bepaald door de subjectief ervaren ernst en intensiteit van 

ziekte en behandeling (de beleving van en cognities over ziekte en behandeling) en niet de 

objectieve ernst en intensiteit van de ingrijpende gebeurtenis (Rouke et al. 2007, Salter & 

Stallard 2008).  

 

Niet alleen een PTSS maar ook PTS-achtige klachten, kunnen het functioneren (de 

ontwikkeling) van kinderen al zo ernstig belemmeren dat behandeling geïndiceerd is (Pai & 

Kazak 2006). 

Binnen de dagelijkse praktijk van de Pediatrische Psychologie blijkt EMDR een 

kindvriendelijke, snelle en effectieve interventie te kunnen zijn bij een PTSS en post 

traumatische stress-achtige klachten. We weten nog niet precies hoe maar wel dat het werkt. 

In Nederland worden vanaf 1993 volwassenen met EMDR behandeld en sinds 2000 worden 

in Europa de eerste EMDR trainingen gegeven aan behandelaars van kinderen en 

adolescenten (Beer & de Roos, 2008).  

 

EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode waarbij de patiënt vanuit het hier en nu, in 

een veilige omgeving, terugdenkt aan een traumatische ervaring. Een negatieve disfunctionele 

gedachte verbonden met de ingrijpende gebeurtenis wordt opgeroepen, uitgedaagd en 

vervangen door een positieve functionele gedachte. Daarna wordt gestart met de desensitisatie 

door een afleidende stimulus aan te bieden in de vorm van oogbewegingen of door 

afwisselend piepjes in het linker en rechter oor te laten horen of door afwisselend op de linker 

en rechterhand van het kind tikken, de zogenaamde bilaterale stimulatie (afwisselend 

prikkelen linker en rechter hersenhelft). 

Indien de patiënt de met EMDR behandelde nare ervaring (bijv. aanprikken PAC, sonde 

inbrengen) nog vaker moet ondergaan, is het mogelijk om de patiënt, zich sterk en zeker 

voelend (“ik kan het aan”), voor te bereiden op een eerstvolgende keer dat zij zich weer in de 

situatie bevinden waarin de voor hen ingrijpende gebeurtenis zich voordeed. Dit is het 

installeren van de Future Template. 

 

Dat een ingrijpende gebeurtenis op de wat langere termijn ook positieve gevolgen kan hebben 

blijkt uit onderzoek naar Post Traumatic Growth (PTG). Salter & Stallard (2004) vonden bij 

42% van kinderen betrokken bij een auto ongeluk Post Traumatic Growth. Echter de 

aanwezigheid van Post Traumatic Growth betekent niet de afwezigheid van een PTSS, 

aangezien 1/3 van de kinderen met kenmerken van Post Traumatic Growth ook een PTSS 

hadden. 

 

EMDR, is anno 2012 niet meer weg te denken als één van de kinderpsychologische 

interventies die binnen de Pediatrische Psychologie zeer efficiënt en effectief blijkt te zijn 

juist ook voor het behandelen van medisch “traumatische” ervaringen.  
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Intoxicaties 
 
Inleiding 

Vergiftiging of intoxicatie bij kinderen komt frequent voor. Ieder jaar worden in Nederland 

ongeveer 1.500 kinderen in het ziekenhuis opgenomen wegens vergiftiging. Vele kinderen 

presenteren zich bij de huisarts of spoedeisende hulp na het innemen van een onschadelijke 

stof en gaan vervolgens naar huis. 

Het overlijden van kinderen tgv vergiftiging is zeldzaam. Als dit gebeurt, is dit doorgaans het 

gevolg van ingestie van tricyclische antidepressiva, huishoudelijke producten of soms planten. 

Fatale vergiftiging met koolmonoxide of van andere toxische verbrandingsproducten is ook 

een belangrijke doodsoorzaak.   

 

Kinderen met een intoxicatie verdienen onze acute aandacht. Een intoxicatie kan ernstige 

gevolgen hebben voor de patiënt, van slik- en ademhalingsproblemen tot multiple organ 

failure. Door  adequaat te reageren en professioneel te handelen kan een patiënt echter goed 

opknappen. 

 

De definitie van intoxicatie luidt als volgt: 

 

“Het geheel der functiestoornissen en ziekteverschijnselen die worden teweeggebracht door 

een giftige stof in het lichaam” 

 

Vergiftiging bij kinderen laat zich indelen in een aantal categorieën: 

 

Accidentele vergiftiging. 

Accidentele vergiftiging komt het vaakst voor bij peuters. Vaak is er sprake van een 

bijzondere situatie met verminderd toezicht, zoals verhuizing, een gezinsuitbreiding of een 

depressie bij de moeder. Echter, de hulpverlener moet altijd denken aan de mogelijkheid 

van kindermishandeling. 

 

Intensionele/suïcidale overdosis 

Dit komt het vaakst voor bij adolescenten, maar soms ook bij jonge kinderen. Deze 

patiënten moeten dan psychologisch of psychiatrisch worden onderzocht.  

 

Misbruik van alcohol en drugs. 

Dit probleem is in de afgelopen decennia sterk toegenomen.  

 

Iatrogene vergiftiging 

Vermoedelijk als gevolg van onderrapporteren is de omvang van dit probleem niet 

bekend. Digoxine lijkt hierbij de meest voorkomende doodsoorzaak te zijn.  

 

Intensionele vergiftiging 
Niet accidentele, doelbewuste toediening van medicatie of giftige stoffen door 

volwassenen aan kinderen (Munchhausen-by-proxy syndrome) wordt zelden 

waargenomen. De symptomen zijn  meestal in eerste instantie niet duidelijk. 
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Primair onderzoek van de patiënt  

 

Airway (bovenste luchtweg) 

Beoordeel de kwaliteit van de luchtweg met behulp van de kijken-luisteren-voelen methode. 

Als het kind kan huilen of aanspreken na een prikkel dan geeft dit aan dat de luchtweg open 

is, dat er een ademhaling is en dat de circulatie aanwezig is.  

Als het kind alleen terugtrekt op een pijnlijke stimulus ( AVPU score) is de luchtweg 

bedreigd. Als er aanwijzingen zijn voor een belemmerde bovenste luchtweg en/of als er een 

insufficiënte ademhaling bestaat dan dient de chin-lift of de jaw-trustmanoeuvre uitgevoerd te 

worden, waarna de luchtweg en ademhaling herbeoordeeld dienen te worden.  

Bij een apneu kan de luchtweg worden beoordeeld aan de hand van de thoraxexcursies en een 

ademgeruis tijdens kunstmatige beademing.  

 

Breathing (ademhaling) 

Beoordeel de effectiviteit van de ademhaling met aandacht voor het volgende: 

 ademarbeid 

o ademfrequentie (verhoogd door amfetaminen, alcohol, XTC en salicylaten) 

o intrekkingen 

o in- expiratoire geluiden 

o kreunen 

o gebruik van hulpademhalingsspieren 

o neusvleugelen 

 Effectiviteit van de ademhaling 

o Doorkomen ademgeruis 

o Thoraxexcursies 

o Abdominale excursies 

o Pulse-oximetrie 

 Systemische effecten van respiratoir falen 

o Hartfrequentie 

o Huidskleur 

o Bewustzijnsniveau 

 

Circulation (circulatie) 

Beoordeel de effectiviteit van de circulatie met aandacht voor het volgende: 

 Cardiovasculaire tekenen 

o Hartfrequentie (verhoogd door amfetamines, XTC, tricyclische antidepressiva of 

verlaagd door beta-blokkers, digoxine en organofosfaten) 

o Polsvolume 

o Capillaire refill 

o Bloeddruk 

 Effecten van circulatoir falen op andere organen 

o Frequentie, ritme en diepte van de ademhaling 

o Kussmaul-ademhaling bij intoxicatie met salicylaten of ethyleenglycol 

o Huidskleur en temperatuur 

o Bewustzijnsniveau 

o Urineproductie 
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Plaats de patiënt aan een ECG-monitor. Maak bij verdenking op ritmestoornissen een volledig 

ECG. Een verlengde QRS tijd en ventrikeltachycardie worden gezien bij intoxicatie met 

tricyclische antidepressiva. 

Disability (neurologische toestand) 

Het bewustzijnsniveau wordt aan de hand van de AVPU-schaal gemeten. Een verlaagd 

bewustzijn kan wijzen op gebruik van opiaten, benzodiazepines en andere sedativa, 

antihistaminica en bloedsuikerverlagende medicijnen.  

Beoordeel de pupilgrootte en pupilreflexen. Zeer kleine pupillen wijzen op intoxicatie met 

opiaten of organofosfaten, grote pupillen op gebruik van atropine, amfetamine, tricyclische 

antidepressiva.  

Beoordeel de houding van het kind. Hypertonie wordt gezien bij gebruik van amfetamine, 

XTC en tricyclische antidepressiva. 

Convulsies komen voor bij intoxicaties met een hypoglykaemie inducerende stof en bij een 

intoxicatie van tricyclische antidepressiva.  

 

Exposure ( uiterlijke kenmerken en temperatuur) 

Beoordeel de lichaamstemperatuur. Bij gebruik van XTC, cocaïne of salicylaten is deze 

verhoogd, bij een intoxicatie met ethanol of barbituraat vaak verlaagd.  

 

Resuscitatie 

 

Airway 

De luchtweg dient vrij te zijn. Als dit niet het geval is, dient deze met behulp van niet-

invasieve of non-invasieve methode (intubatie) vrijgemaakt te worden en gewaarborgd te 

blijven.  

Ook als het kind een AVPU score van P heeft of lager, is de luchtweg bedreigd en dienen 

bovengenoemde maatregelen genomen te worden. 

 

Breathing 

Alle kinderen met problemen met de ademhaling, shock of een verminderd bewustzijn dienen 

zuurstof toegediend te krijgen via een non-rebreathing masker met O2 reservoir zodra de 

luchtweg adequaat geopend is.  

Een aantal stoffen, waaronder narcotica, geeft respiratoire insufficiëntie. Hierbij dient zuurstof 

gegeven te worden, maar men moet bedacht zijn op CO2-retentie, die ondanks een normale 

zuurstofsaturatie kan optreden. In dit geval moet de ademhaling ondersteund worden, in eerste 

instantie door masker- en ballonbeademing, gevolgd door endotracheale intubatie. 

 

Circulation 

Shock kan door een verscheidenheid aan intoxicaties ontstaan. Hypovolemie kan veroorzaakt 

worden door een gastro-intestinale bloeding ten gevolge van een ijzerintoxicatie en 

vasodilatatie  kan ontstaan na intoxicatie met barbituraten. Behandeling van shock vindt 

primair plaats door het geven van intraveneuze vulling. Inotropica kan bij shock door 

intoxicatie ritmestoornissen veroorzaken en dienen indien mogelijk vermeden te worden.  

Ritmesroornissen kunnen het gevolg zijn van intoxicatie met tricyclische antidepressiva, 

digoxine en anti-aritmica. De medicamenteuze behandeling van ritmestoornissen na 

intoxicatie kan gecompliceerd worden door onvoorspelbare interacties. Het advies van het 

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is hierbij essentieel. 
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Intraveneuze of intra-ossale toegang 

Een infuus of intra-ossale naald moet worden ingebracht. Neem vervolgens bloed af voor 

bepalingen van het bloedbeeld, glucose, elektrolyten, nierfuncties en toxicologisch onderzoek, 

inclusief bepaling van paracetamol en salicylaten op indicatie.  

In geval van een hypoglykaemie dien je glucose toe ( 0,5gr / kg). Geef indien er sprake is van 

shock een bolus van 20ml/kg.  

Een tachyaritmie met tekenen  van shock is een mogelijke indicatie voor gesynchroniseerd 

cardioverteren met 1-2 J/kg. In sommige gevallen van een breed-complex tachycardie is 

gesynchroniseerd cardioversie niet mogelijk, omdat de defibrillator de R-top van het ECG niet 

kan herkennen. Onder deze omstandigheden worden niet-gesynchroniseerde shocks van 1-

2J/kg gegeven. In principe wordt cardioversie onder algehele anesthesie uitgevoerd. 

Cardioversie is gecontra-indiceerd bij digoxine-intoxicatie. Hierbij is het advies om 

levensbedreigende ritmestoornissen medicamenteus te behandelen. Lidocaïne, amiodaron en 

fenytoïne zijn de veiligste middelen.  

 

Disability 

Behandel convulsies met benzodiazepine, bijvoorbeeld met diazepam. Bij verdenking van 

opiaten-intoxicatie ( verlaagd bewustzijn en kleine pupillen) mag een testdosis Naloxon i.v. 

worden toegediend.  

 

Bewaking 

 ECG 

 Bloeddruk 

 Zuurstofsaturatie 

 Centrale en perifere temperatuur 

 Glucose 

 Nierfunctie en elektrolyten 

 Bloedgasanalyse 

 

 

Verdere evaluatie van intoxicatie 

Na de primaire survey en resuscitatie is het belangrijk om de aard en ernst van de intoxicatie 

te beoordelen. Doorgaans is duidelijk wat de oorzaak van de intoxicatie is. Indien dit niet het 

geval is, kan met behulp van de in onderstaande tabel gerangschikte symptomen ingeschat 

worden welke stoffen de oorzaak kunnen zijn van de intoxicatie. 

Nadat de intoxicerende stof bekend is geworden, dient aan de hand van de hoeveelheid van 

deze stof en het lichaamsgewicht van het kind een inschatting gemaakt te worden van de ernst 

van de intoxicatie. Het NVIC kan hierbij behulpzaam zijn.  
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Symptoom Intoxicerende stof 

Tachypneu Salicylaten, Theofylinederivaten, cyanide, koolmonoxide 

Bradypneu Alcohol, opiaten, barbituraten en sedativa 

Kussmaul ademhaling Alcohol, koolmonoxide en ethyleenglycol 

Tachycardie Antidepressiva, amfetamine, cocaïne en 

sympaticomimetica 

Bradycardie Β-blokkers, digoxine en clonidine 

Hypotensie Barbituraten, benzodiazepine, opiaten, ijzer, Β-blokkers, 

calciumantagonisten, tricyclische antidepressiva, fenitoïne 

en fenothiazines 

Hypertensie Amfetamine, cocaïne en sympaticomimetica 

Kleine pupillen Opiaten, organofosfaten, fenothiazines 

Grote pupillen Amfetamine, atropine, marihuana, carbamazepine, cocaine, 

kinine en tricyclische antidepressiva 

Convulsies Carbamazepines, organofosfaten, tricyclische 

antidepressiva, fenothiazines 

Hypothermie Barbituraten, alcohol en fenothiazines 

Hyperthermie Amfetamine, cocaine, XTC, salicylaten en fenothiazines 

 

Het bloedonderzoek kan de volgende afwijking of specifieke intoxicaties uitwijzen. 

1. Metabole acidose 

 XTC 

 Ethyleenglycol 

 IJzer 

 Methanol 

 Salicylaten 

 Tricyclische antidepressiva 

 

2. Verhoogde aniongap (= (Na+K) – (HCO3+CL) > 18mmol/l) 

 Alcohol 

 Ethyleenglycol 

 IJzer 

 Methanol 

 Salicylaten 

 

3. Hypokaliëmie 

 Β-agonisten 

 Theofilinederivaten 

 

4. Hyperkaliëmie 

 Digoxine 
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In alle gevallen van intoxicatie is het verstandig het NVIC te raadplegen. Dit is 7 dagen in de 

week, 24 uur per dag bereikbaar. Aldaar heeft men de meest recente kennis over 

vergiftigingen. Het informatiecentrum heeft de volgende informatie nodig: 

 Leeftijd en gewicht van de patiënt 

 Tijd van intoxicatie 

 Intoxicerende stof (indien bekend) 

 Ingenomen hoeveelheid 

 Klinische toestand van de patiënt 

 

Indien er sprake is van intoxicatie met een onbekende middel, dient men te behandelen alsof 

er een gevaarlijke stof is ingenomen. De meeste intoxicaties betreffen echter relatief 

onschadelijke middelen.  

 

 

Spoedeisende behandeling van vergiftiging 

 

Eliminatie van de intoxicerende stof. 

Vaak is er sprake van het innemen van een niet-toxische hoeveelheid of een niet-toxische stof. 

In deze gevallen is geen verdere behandeling noodzakelijk. Indien de intoxicatie een hoog 

risico van mortaliteit heeft of de oorzaak van de intoxicatie is onbekend, dienen verdere 

maatregelen te worden genomen om de concentratie in het bloed zo laag mogelijk te  houden.  

In het algemeen betekent dit het stoppen van verdere absorbtie vanuit het maagdarmkanaal. 

In sommige gevallen kunnen maatregelen genomen worden om de uitscheiding te bevorderen. 

Voor een beperkt aantal middelen zijn specifieke antidota beschikbaar. Het NVIC kan 

hierover meer informatie verstrekken. 

 

Geactiveerde kool. 

Geactiveerde kool (Norit®) bindt een groot aantal toxische stoffen zonder verder systemisch 

te worden opgenomen. Het wordt veelvuldig toegepast bij intoxicaties en dient zo snel 

mogelijk na de intoxicatie te worden toegediend. Niet alle stoffen worden door actieve kool 

gebonden; o.a. alcohol en ijzer niet. Herhaald toedienen van actieve kool kan nuttig zijn bij 

intoxicatie van aspirine, barbituraten en theofyllinederivaten. Deze middelen ondergaan een 

enterohepatische kringloop, die dan door binding aan geactiveerde kool wordt onderbroken.  

Het is vaak moeilijk om kinderen geactiveerde kool te laten drinken vanwege de vieze smaak. 

Echter, toevoeging van een smaakstof vermindert de werking. Bij voorkeur wordt 

geactiveerde kool gegeven na maagspoelen via een dikke maagsonde.  

De aanbevolen dosis is 1gram/kg of 12,5 gram bij kinderen onder de leeftijd van 4 jaar en 25-

50 gram bij grote kinderen. De dosis geactiveerde kool moet minstens 10x de dosis van het 

ingenomen toxische middel zijn. Doorgaans wordt tegelijkertijd natriumsulfaat (1gram per 

levensjaar) gegeven als laxans om de passage en uitscheiding van de geactiveerde kool te 

versnellen. Geactiveerde kool kan longbeschadigingen veroorzaken en om deze reden is 

bescherming van de luchtweg nodig bij  kinderen die niet volledig bij bewustzijn zijn.  

 

Braken. 

Opwekken van braken door middel van emetica is niet zonder risico (aspiratie) en is zelden 

een effectieve behandeling bij vergiftiging. Het is absoluut gecontra-indiceerd bij kinderen 

met een verminderd bewustzijn of inadequate larynxreflexen. Deze behandeling wordt zelden 

in Nederland gegeven. 
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Maagspoelen. 

Maagspoelen is geïndiceerd bij kinderen die een significante hoeveelheid van een gevaarlijke 

stof hebben ingenomen. Het is doorgaans alleen effectief binnen 1 uur na inname. Bij 

middelen die de maagontlediging vertragen (zoals opiaten, tricyclische antidepressiva en 

aspirine) kan maagspoelen ook na 1 uur effectief zijn. Intubatie onder anesthesie is 

noodzakelijk bij kinderen die hun luchtweg niet kunnen beschermen (bijvoorbeeld door een 

verminderd bewustzijn). Na maagspoelen kan de maagsonde gebruikt worden voor toedienen 

van geactiveerde kool of een specifiek antidotum. De spoelvloeistof kan water of een isotone 

zoutoplossing zijn, in bolussen van 10-20ml/kg.  

 

Er is een aantal specifieke eliminatietechnieken, zoals hemoperfusie en plasmaferese. Deze 

worden weinig gebruikt en alleen na overleg met het NVIC. 

 

 

De behandeling van specifieke intoxicaties 

 

IJzer. 

Een kind met een ijzervergiftiging kan zich presenteren met tekenen van shock als gevolg van 

een bloeding in het maag-darmkanaal. Een dosis van 20 mg/kg is toxisch en 150 mg/kg kan 

dodelijk zijn. Intubatie, beademing en ondersteuning van de circulatie zijn noodzakelijk bij 

ernstige gevallen. 

Initiële symptomen zijn braken, frequente dunne ontlasting en buikpijn. Later kunnen sufheid, 

convulsies en shock ontstaan. 

Maagspoelen dient plaats te vinden nadat de luchtweg is veiliggesteld en een infuus is 

ingebracht. Actieve kool heeft geen effect. Een ernstige intoxicatie wordt met intraveneus 

Deferoxamine 15 mg/kg/uur behandeld. Deferoxamine is geïndiceerd bij shock, verminderd 

bewustzijn, convulsies, abdominale symptomen, leukocytose, hyperglykemie of bij een 

serumijzerspiegel boven 50 micromol/l (tenminste 4 uur na intoxicatie). Een röntgenfoto van 

de buik kan nuttig zijn om te zien hoeveel ijzer is achtergebleven in het maag-darmkanaal na 

maagspoelen. Bij een zeer ernstige intoxicatie is er een mogelijke plaats voor totale 

darmlavage met een polyethyleenglycol-elektrolietenoplossing (PEG) in overleg met het 

NVIC. 

 

Tricyclische antidepressiva. 

De toxische werking van deze middelen berust voor een groot deel op blokkade van de snelle-

Na-kanalen in hart en brein. Bij ernstige intoxicaties wordt de intraventriculaire geleiding 

vertraagd, waarbij het QRS-complex wordt verbreed. Vrijwel alle mogelijke ritmestoornissen 

kunnen ontstaan. Anti-arhythmica dienen alleen op advies van een expert te worden gegeven. 

Lidocaïne en fenytoïne zijn hierbij het minst aritmogeen. 

Tricyclische antidepressiva hebben ook een sterke anticholinergische werking met 

tachycardie, grote pupillen en convulsies. 

Alkaliniseren van het bloed vermindert de cardiotoxiciteit. Dit wordt bewerkstelligd door 

hyperventilatie en intraveneus bicarbonaat(1-2mmol/l). Hypotensie wordt met intraveneus 

vocht behandeld (20ml/kg). 

Indien een inotropicum nodig is, blijkt noradrenaline minder aritmogeen te werken dan 

adrenaline of dopamine. Glucagon wordt als inotropicum bij intoxicatie met tricyclische 

antidepressiva gebruikt. 

Procaïnamide, kinidine en disopyramide zijn gecontra-indiceerd. 
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Opiaten. 

De primaire behandeling van significante ademdepressie door opiaten is beademing. Naloxon 

als antidotum heeft slechts een secundaire rol. De aanbevolen dosis bij een ernstige intoxicatie 

is 10 mcg/kg. Deze dosis wordt iedere 2-3 minuten herhaald totdat het gewenste effect is 

bereikt. De halfwaardetijd is kort en ademdepressie kan binnen een half uur weer ontstaan. 

Daarom is een intraveneus infuus van 1-10 mcg/kg/min aan te raden. 

Naloxon en hypercapnie (bij ademdepressies) stimuleren het sympathicussysteem. Toedienen 

van Naloxon bij hypercapnie verhoogt derhalve de kans op bijwerkingen zoals 

ritmestoornissen, asystolie, convulsies en longoedeem. Naloxon dient aan opiaattolerante 

patiënten extreem voorzichtig te worden toegediend. Bij een iatrogene overdosis met opiaten 

moet men rekening houden met het ontstaan van pijn na naloxon. In dit geval begint men met 

kleine herhaalde giften naloxon totdat het gewenste effect is bereikt. 

 

Benzodiazepinen. 
De belangrijkste symptomen van vergiftiging met benzodiazepinen zijn: sufheid, coma, ataxie 

en ademdepressie. Verder kan obstructie van de bovenste luchtweg door hypotonie van de 

omringende spieren tot ernstige hypoxie leiden. De primaire behandeling bestaat uit het 

ondersteunen van de ademhaling met adequate oxygenatie. 

Er bestaat een specifieke benzodiazepineantagonist, flumazenil. De begindosis is 0,01 mg/kg 

(max 0,2mg) i.v. Deze dosis mag bij onvoldoende effect iedere minuut worden herhaald tot 

een maximum van 0,05 mg/kg of 1 mg. 

Men moet rekening houden met het feit dat de werkingsduur van de betreffende 

benzodiazepine(n) lager kan zijn dan die van flumazenil. Herhaling van de dosis of een 

continu infuus is dan geïndiceerd. Flumazenil is  gecontra-indiceerd bij verhoogde 

intracraniële druk en bij chronisch benzodiazepinegebruik bij epilepsie. 

 

Digoxine. 

Overdosis van digoxine kan tot vele levensbedreigende ritmestoornissen leiden, waaronder 

ventriculaire extrasystole, nodale tachycardie en geleidingsstoornissen. Hyperkaliëmie kan 

optreden. ECG-bewaking is essentieel. 

De behandeling van de ritmestoornissen is complex en vereist deskundig advies. Van 

lidocaïne en fenytoïne zijn goede resultaten beschreven. Eventuele hyperkaliëmie dient te 

worden bestreden. Dialyse heeft slechts een gering effect op de digoxinespiegel. 

Bij ernstige intoxicatie is gebruik van digoxine-antilichamen, de zogenoemde digoxine-Fab-

fragmenten, geïndiceerd. De dosis wordt berekend op basis van een schatting van de 

hoeveelheid digoxine in het lichaam. Een flacon digoxine-Fab-fragmenten bindt 1 mg 

digoxine. Na toediening van dit antidotum dient men uitsluitend niet-eiwitgebonden 

digoxinespiegels te bepalen. 

 

Paracetamol. 

Ernstige intoxicaties met paracetamol komen bijna altijd voor bij oudere kinderen en 

adolescenten. Een dosis van minder dan 150 mg/kg geeft doorgaans geen verschijnselen, 

tenzij er sprake is van nier- of leveraandoeningen. De initiële behandeling is maagspoelen met 

achterlaten van actieve kool en natriumsulfaat. De paracetamolspiegel wordt 4 uur na ingestie 

(of later) bepaald. 

Omdat de tijd van inname niet altijd nauwkeurig bekend of gerapporteerd is, is een tweede 

bepaling van de paracetamolspiegel na een aantal uren aan te raden. Afhankelijk van de 

uitslag wordt intraveneus acetylcysteine gegeven. De dosis is 300 mg/kg in 24 uur, waarvan 

150 mg/kg in 15 minuten, gevolgd door één tot drie infusies van 50 mg/kg in 8 uur. 
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Salicylaten. 

Aspirine vertraagt de maagontlediging en maagspoelen is tot 4 uren na ingestie nog zinvol. 

Herhaalde giften geactiveerde kool zijn geïndiceerd bij patiënten die preparaten met 

gereguleerde afgifte hebben ingenomen. De salicylaatspiegel mag na 2 uur na ingestie worden 

afgenomen. Herhaalde bepalingen zijn  betrouwbaarder dan een enkele bepaling van de 

salicylaatspiegel stijgt in de eerste uren na intoxicatie. Intoxicatie met salicylaten veroorzaakt 

een metabole acidose en een respiratoire alkalose. Bloedgasanalyse is nondig voor de 

optimale behandeling van ernstige intoxicaties. Alkaliniseren van het bloed versneld de 

uitscheiding van salicylaten. Afhankelijk van de arteriële PH mag 1mmol/kg 

natriumbicarbonaat in 4 uur worden toegediend.  

 

Ethyleenglycol. 

Ethyleenglycol wordt gebruikt in antivriesmiddelen. Intoxicatie geeft verwardheid, braken, 

ataxie en later convulsies. De aniongap is verhoogd. Ethyleenglycol is toxisch voor vele 

organen en acute tubulaire necrose is een vaak voorkomende complicatie. Geactiveerde kool 

heeft geen effect. De toxische werking is te wijten aan omzetting van ethyleenglycol in 

toxische metabolieten door alcoholdehydrogenase. Ethanol is een competitieve antagonist van 

dit enzym en wordt oraal toegediend als 2,5ml/kg van een 40%-oplossing. Intraveneus 

toedienen is ook mogelijk. Men streeft naar een bloed-ethanol concentratie van 1000mg/liter. 

Verder geeft men thiamine en pyridoxine. Hemodialyse is vaak nodig.  

 

Cocaïne. 

Cocaïne vermindert de heropname van catecholaminen. De symptomen van intoxicatie zijn 

die van sympathicushyperactiviteit. Tachycardie verhoogt de zuurstofbehoefte van het 

myocard, terwijl het aanbod van zuurstof door de verkorte diastolische tijd wordt verminderd. 

Vasoconstrictie veroorzaakt hypertensie en kan leiden tot coronair spasme. 

Trombocytenaggregatie wordt gestimuleerd. Cocaïne is een lokaal anaestheticum met een 

membraanstabiliserend effect op het hart. De duur van het QRS-complex wordt verlengd. Het 

gevolg van deze effecten is myocardischemie. Pijn op de borst en ritmestoornissen zijn 

frequent (inclusief ventrikeltachycardie en ventrikelfibrilleren). De behandeling van de 

myocardischemie bestaat uit zuurstoftoediening, sedatie met benzodiazepinen, aspirine en 

heparine. Het ECG wordt continu bewaakt. Hyperthermie kan ontstaan en wordt door actieve 

koeling behandeld. Bètablokkers kunnen gevaarlijk zijn bij cocaïne-intoxicatie. 

Natriumbicarbonaat 1-2mmol/liter kan behulpzaam zijn bij de behandeling van ventriculaire 

ritmestoornissen. Het advies van de NVIC is belangrijk voor de optimale behandeling van 

cocaïne-intoxicatie.  

 

Ecstasy (XTC) 

Ecstasypillen bevatten 30-150mg 3,4-methyleendioximethamfetamine (MDMA). Ecstasy 

stimuleert perifere en centrale adrenoceptoren en heeft een halfwaardetijd van 8 uur. Fatele 

ritmestoornissen kunnen ontstaan.  

Intoxicatie met een kleine dosis ecstasy geeft hypertonie, agitatie, angst en tachycardie. Bij 

een hogere dosis ontstaan tachypneu, ritmestoornissen, hyperreflexie, visuele stoornis, coma 

en convulsies. Bij een ernstige intoxicatie kunnen de symptomen op een neuroleptische 

maligne syndroom lijken, met hyperthermie, rabdomyolyse, metabole acidose, acute tubulaire 

necrose en diffuse intravasale stolling. Geactiveerde kool wordt bij patiënten gebruikt die bij 

bewustzijn zijn.  
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Bloeddruk en lichaamstemperatuur worden bewaakt. Diazepam mag worden gebruikt bij 

agitatie en angst, maar antipsychotische medicatie kan de symptomen verergeren en is daarom 

gecontraindiceerd. Een lichaamstemperatuur van 39 °C is een indicatie voor actieve koeling. 

Toediening van het spierverslappende middel Dantroleen (1mg/kg in 10-15 minuten) dient te 

worden overwogen. Beademing is nodig bij ernstige intoxicaties.  

 

 

Bronvermelding 

 

Uit: Advanced Paediatric Life Support 

       De Nederlandse editie,  tweede druk 

       Redactie: N.M. Turner en A.J. van Vught 
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Het shaken baby syndroom 
 

Inleiding 

 

In de dagelijkse praktijk kunnen huisartsen,  kinderartsen en jeugdartsen te maken krijgen met 

kinderen en gezinnen waarvan zij het vermoeden hebben dat er sprake is van kinder-  

mishandeling. Adequaat omgaan met deze vermoedens is voor veel artsen om verschillende 

redenen lastig. Zo is de arts vaak bang dat zijn vermoeden onterecht is. 

Het maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van kindermishandeling is in de afgelopen 

dertig jaar aanzienlijk verbreed. Opvallend is echter dat in Nederland slechts een beperkt 

aantal wetenschappelijke publicaties is verschenen dat gewijd is aan de diagnostiek bij het 

vermoeden van kindermishandeling en aan de lichamelijke afwijkingen die daarbij kunnen 

optreden. Kindermishandeling is onder te verdelen in een aantal vormen: lichamelijke 

mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische mishandeling, psychische verwaar- 

lozing en seksueel misbruik. 

 

Het shaken baby syndroom(SBS) of Inflicted traumatic brain injury is een vorm van 

lichamelijke mishandeling. Het syndroom is in 1972 door Caffey beschreven. Alle 

beschadigingen die bij dit syndroom optreden, zijn het gevolg van het heen en weer schudden 

van het kind en van het eventuele contact tijdens het schudden tussen het lichaam en een hard 

oppervlak, bijvoorbeeld een deur of een tafelrand. 

Het schudden van een baby is erg gevaarlijk en kan leiden tot levensbedreigende 

beschadigingen. Meestal hebben de daders niet de intentie het kind kwaad te doen; hun daad 

is vaak het gevolg van onmacht om de baby te laten ophouden met huilen. Soms wordt het 

kind door elkaar geschud omdat men in paniek is, bijvoorbeeld omdat het kind plotseling niet 

meer ademt. Overigens weten de ouders of verzorgers vaak niet welke ernstige gevolgen 

het hard door elkaar schudden van een baby kan hebben. In dit stuk worden de verschillende 

aspecten van het SBS en de opvang van het ernstig zieke kind door de professionele 

hulpverleners besproken. 

 

Epidemiologie 

 

In Nederland zijn geen gegevens beschikbaar over de prevalentie en incidentie 

van het shaken baby syndroom. Zeker is dat lang niet alle gevallen van het syndroom worden 

herkend. Er zijn ongetwijfeld baby’s die niet in het ziekenhuis terechtkomen omdat het kind 

voor de ouders geen zichtbare afwijkingen heeft. In Schotland is wel epidemiologische 

onderzoek uitgevoerd; in dat land is de incidentie van het shaken baby syndroom 24,6 per 

100.000 kinderen jonger dan 1 jaar. Het betreft de incidentie van herkende opgenomen 

gevallen in het ziekenhuis, wellicht het topje van de ijsberg. Er is een aantal risicofactoren en 

beschermende factoren bekend die de kans op kindermishandeling vergroten dan wel 

verkleinen. De risicofactoren hangen samen met de problemen en de persoonlijkheid van de 

ouders, de leefomstandigheden van het gezin en de kenmerken van het kind (tabel 1). 
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tabel 1.  

Risicofactoren en beschermende factoren voor kindermishandeling                   

www.kindermishandeling.info    

_______________________________________________________________________ 

Factoren    risicofactoren                                  beschermende factoren 

______________________________________________________________________ 

Kind    handicap     

laag geboortegewicht 

prematuriteit 

chronische ziekten 

huilbaby 

ouder    ziekte            stabiele persoonlijkheid 

verslaving           goede gezondheid 

negatief zelfbeeld          positieve jeugdervaringen 

jeugdtrauma’s 

gezin     autoritaire opvoedingsstijl          opvoedingscompetentie 

echtscheiding           affectieve gezinsrelaties 

isolement           sociale steun 

armoede/gebrekkige opleiding     goed inkomen/opleiding 

_________________________________________________________________________ 

 

Risicogroepen zijn bijvoorbeeld huilbaby’s, prematuren en chronisch zieke of gehandicapte 

kinderen.  Belangrijk is dat het shaken baby syndroom kan voorkomen bij kinderen uit 

gezinnen in alle lagen van de bevolking. 

 

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 2,2 maanden, 84% is jonger dan 4 maanden. 

Excessief huilen komt, net als het shaken baby syndroom, het meest voor in de eerste drie tot 

vier maanden van het leven. De relatie tussen de dader en het slachtoffer loopt uiteen (tabel 

2). In 64,5% van de gevallen gaat het om een mannelijke dader. Daarvan vormen de 

‘biologische vaders’ de grootste groep, gevolgd door de groep ‘vrienden van moeder’. Onder 

de vrouwelijke daders zijn vooral de oppassen ruim vertegenwoordigd. Dit is zorgwekkend, 

omdat het in de huidige maatschappij bijna gebruikelijk is kinderen aan een oppas over te 

laten. 

___________________________________________________________________________ 

tabel 2. Relatie tussen dader en slachtoffer bij het shakenbabysyndroom 

geslacht    relatie        percentage    totaalpercentage 

mannen                biologische vader     37 

vriend van moeder     20,5 

stiefvader       3,1 

mannelijke oppas     3,9 

               64,5 

vrouwen    biologische moeder     12,6 

vrouwelijke oppas    17,4 

               30 

onbekend overig   (relatie niet nader omschreven)     5,5 

                 5,5 

 

 100                            100 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

http://www.kindermishandeling.info/
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Pathofysiologie 

 

Het inzicht in het mechanisme van het ontstaan van beschadigingen tijdens het schudden is de 

laatste jaren toegenomen. Er is echter nog steeds veel discussie over de pathofysiologie.           

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de eerste hersenschade 

wordt veroorzaakt door hypoxie, die ontstaat doordat het kind tijdens het schudden adem-

halingsproblemen krijgt. Als respons op de weefselschade in de hersenen ontstaat hersen-

oedeem, met als gevolg een toename van de intracraniële druk. Een verminderde cerebrale 

perfusie en ischaemie door de verhoging van de intracraniële druk kunnen leiden tot 

verdere neurologische schade of zelfs tot de dood (figuur 1).  

Figuur 1 

  
Schade aan het centraal zenuwstelsel       

      ↓            

            apnoe          

      ↓           

           hypoxie          

      ↓          

     hersenoedeem           

        ↓ 

   verhoogde intracraniele druk                                         

     ↓                                                                                                                            

 verminderde cerebrale perfusie                   

                ↓            

        ischaemie         

                ↓            

     axonale schade 

 

De ischaemie kan ook weer tot hersenoedeem en hypoxie leiden door celverval en uitvallen 

autoregulatie en schade aan de hersenstam.                                                                                         
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Figuur 2 

 
 

De intracraniële druk stijgt ook door bloedingen van de Vv. cerebri superiores (figuur 2). 

Door het schudden van het hoofd komt er spanning te staan op deze venen op de plaats waar 

ze de subdurale ruimte passeren. Daardoor kan er in de vaatwand een scheur ontstaan die een 

subdurale bloeding veroorzaakt. 

Bij het shaken baby syndroom komen in 2/3
e
 van de gevallen ook retinabloedingen voor. 

Door de acceleratie en decceleratie  van het hoofd ontstaat tractie door het oscilleren van de 

lens en het corpus vitreum (glasvocht), hetgeen leidt tot scheuren van de retina.  

 

Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op beschadigingen. Jonge kinderen hebben namelijk 

een groot hoofd in verhouding tot hun lichaam, een zwakke nekmusculatuur en ondiepe, 

horizontaal georiënteerde cervicale facetgewrichten. Bovendien zijn de ongemyeliniseerde 

hersenen van jonge kinderen zacht, waardoor kinderen jonger dan 2 jaar extra kwetsbaar zijn.  

 

klinische kenmerken 

Het shaken baby syndroom is een moeilijk te stellen diagnose. Het is belangrijk dat men de 

symptomen herkent. Vaak zijn er bij het slachtoffer weinig externe tekenen van schade 

zichtbaar en bij presentatie in het ziekenhuis wordt de aard van het trauma (schudden) 

zelden vermeld. Uit de anamnese kunnen aspecifieke symptomen naar voren komen, zoals 

slecht eten, braken, sufheid, prikkelbaarheid van het kind en ‘failure to thrive’. In ernstige 

gevallen heeft het kind een gedaald bewustzijn en mogelijk een bolle fontanel. Bij lichamelijk 

onderzoek kunnen hematomen worden gevonden op de borst, de armen, de benen of in de 

flanken, afhankelijk van de plaats waar de dader het kind heeft vastgehouden. 

 

De symptomen van het syndroom worden door artsen soms ten onrechte toegeschreven aan 

een infectie, intoxicatie, trauma of metabole afwijking. 

Bij het shaken baby syndroom kan een aantal klinische kenmerken voorkomen. 

 

Klassiek is de trias: encefalopathie, retinabloedingen en subdurale bloedingen, maar ook bij 

afwezigheid van deze trias kan er sprake zijn van dit syndroom. 

 

Encefalopathie.  
Als gevolg van de ademhalingsproblemen van het kind tijdens het schudden (hypoxie)  en 

door contusiehaarden ontstaat hersenschade. Uitingen hiervan kunnen zijn: convulsies, 

verlaagd bewustzijn en parese. 

 

Retinabloeding.  
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Bij 75-90% van de slachtoffers komen verscheidene retina bloedingen voor. De meeste            

bloedingen zijn vlamvormig en bilateraal.  

 

  
 

Subdurale bloeding.  
De karakteristieke cerebrale afwijking is een bloeding in de subdurale ruimte (subduraal 

hematoom). Deze subdurale hematomen zijn vaak bilateraal en zeer uitgebreid. 

 

Skeletafwijkingen.  

Klassiek bij het  shaken babysyndroom zijn de posterieure thoracale ribfracturen die ontstaan 

doordat het kind hardhandig rond de thorax wordt vastgehouden. Door het schudden kan ook 

een beschadiging van de cervicale wervels ontstaan. Een eventueel aanwezige schedelfractuur 

is het gevolg van een directe klap met de hand of van contact met een hard oppervlak tijdens 

het schudden.  

 

In de differentiële diagnose moet bij bovengenoemde klinische kenmerken gedacht worden 

aan een stollingsstoornis, zoals bijvoorbeeld vitamine k deficiëntie, een geboortetrauma, een 

accidenteel trauma en osteogenesis imperfecta. Stollingsproblemen moeten in ieder geval 

worden uitgesloten. 

 

Diagnose 

Bij het stellen van de diagnose is een radiologische evaluatie van groot belang. 

In de acute setting kunnen beschadigingen van de hersenen en de schedel snel worden 

opgespoord met behulp van een CT-scan. Een CT-scan is effectief in het visualiseren van 

schedelfracturen, hematomen en cerebraal oedeem (figuur 4 en 5). De diagnostische 

waarde van een MRI-scan wordt steeds groter. Hersen parenchym laesies die veroorzaakt zijn 

door hypoxie kunnen op de CT-scan worden gemist, maar zijn al in een vroeg stadium 

zichtbaar op een MRI-scan. Een MRI-scan is ook belangrijk wanneer het kind herhaaldelijk 

is mishandeld, omdat veranderingen in de compositie van het bloed kunnen worden 

gedetecteerd. 

Verscheidene gebieden met bloedingen in verschillende stadia van bloedafbraak wijzen op 

zowel jonge als oude bloedingen, waarmee het vermoeden rijst van herhaaldelijke 

mishandeling. Röntgenonderzoek van het totale skelet is belangrijk voor het opsporen van 

mogelijke oude en recente fracturen van de lange pijpbeenderen en van andere 

skeletafwijkingen zoals ribfracturen en beschadigingen van de cervicale wervels. 
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L  L 

 

figuur 4 CT-scan: schedelfractuur links   figuur 5 CT-scan: subduraal hematoom links 

pariëtaal met wekedelenzwelling.              pariëtaal met contre-coup een contusiehaard 

         met daaromheen hersenoedeem. 

 

Prognose 

De prognose van het shaken baby syndroom is wisselend. Een derde van de slachtoffers 

overlijdt. Het overlijdensrisico hangt samen met de leeftijd van het slachtoffer (bij kinderen 

ouder dan 6 maanden is het risico om te overlijden hoger), de duur van de vertraging 

tussen het ontstaan van het letsel en het ziekenhuisbezoek en de aanwezigheid van 

hersenoedeem. Een derde van de slachtoffers houdt matige ernstige tot ernstige 

restverschijnselen, zoals verlies van het gezichtsvermogen, doofheid, epilepsie, cerebrale 

parese, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen en aandachtsstoornissen. Van de 

overige slachtoffers wordt verondersteld dat de mishandeling op de lange termijn geen 

gevolgen heeft.  

NB. Bij deze cijfers moet wel rekening gehouden worden met het feit dat deze cijfers alleen 

bekend zijn over de kinderen die bewezen het shaken baby syndroom hebben. Er blijft altijd 

een groep kinderen die niet herkend worden als zijnde het slachtoffer van shaken baby 

syndroom. 

 

Preventie 

Preventie, onder andere door het identificeren van hoogrisico gezinnen en het verstrekken van 

informatie over de ernstige gevolgen van het schudden,vormt, samen met de groeiende 

aandacht voor het syndroom en de erkenning dat het menselijk is soms het geduld te verliezen 

een mogelijke oplossing voor het probleem. Dat is beter dan de criminalisering ervan. In een 

aantal landen, zoals de Verenigde Staten, Engeland en België, zijn programma’s ontwikkeld 

om het SBS te voorkomen. In Engeland is de National Society for the Prevention of Cruelty to 

Children (NSPCC) gestart met het ontwikkelen van programma’s om ouders voor te lichten 

over de gevaren van het schudden van een kind. In Canada en de Verenigde Staten hebben 

gerichte voorlichtingsfilms over het Shaken Baby Syndroom geleid tot een halvering van het 

aantal geschudde kinderen.  
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De Vlaamse vereniging Kind en Gezin begeleidt jonge ouders in het omgaan met huilbaby’s 

en in andere situaties die frustraties kunnen oproepen. De begeleiding wordt uitgevoerd in het 

kader van de campagne ter preventie van het SBS. (www.kindengezin.be )   

In Nederland wordt hard gewerkt aan een preventieprogramma in het kraambed.  Begin 2011 

zijn drie pilots afgerond in Amsterdam, Zaanstad en Tilburg, waar kraamverzorgenden het 

materiaal en de wijze van overdracht hebben uitgetest.  De aanpak bestaat uit een DVD en een 

toelichting van de kraamverpleegkundige over de risico’s van SBS aan nieuwbakken ouders. 

Ouders worden hierbij kort na de geboorte geïnformeerd over wat Shaken Baby Syndroom is, 

welke schade kan ontstaan wanneer een jonge baby geschud wordt en wat je als ouder kunt 

doen om te voorkomen dat het jou overkomt. Bovendien krijgen ouders met een huilbaby 

gerichte adviezen waardoor het huilen binnen een week met 40% afneemt. 

Relevante links: 

 

www.aanpakkindermishandeling.nl  

 

www.praatoverkindermishandeling.nl  

 

 

Acute opvang bij ernstig letsel bij het Shaken baby Syndroom.  

 

Deze kinderen kunnen zich heel verschillend presenteren, soms als een ALTE (acute life 

threatenig event) waarbij later meer aan de hand blijkt te zijn of omdat het kind  kenmerken 

van het SBS heeft. In het geval van ernstig letsel zijn er een aantal kenmerken en acties die 

met name de neurologische schade kunnen beperken. 

 

                        
 

De opvang van een ernstig ziek kind zal plaatsvinden volgens de geldende APLS normen en 

volgens de ABC methode: 

 

Airway (bovenste luchtweg) 

Beoordeel de kwaliteit van de luchtweg met behulp van de kijken -luisteren -voelen methode. 

Als het kind kan huilen  na een prikkel dan geeft dit aan dat de luchtweg open is, dat er een 

ademhaling is en dat er circulatie aanwezig is.  

Als het kind alleen terugtrekt op een pijnlijke stimulus ( AVPU score) is de luchtweg 

bedreigd. Als er aanwijzingen zijn voor een belemmerde bovenste luchtweg en/of als er een 

insufficiënte ademhaling bestaat, dan dient de chin-lift of de jaw-trust manoeuvre uitgevoerd 

te worden, waarna de luchtweg en ademhaling herbeoordeeld dienen te worden.  

http://www.kindengezin.be/
http://www.aanpakkindermishandeling.nl/
http://www.praatoverkindermishandeling.nl/
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De AVPU-score: 

1. als iemand je aankijkt/ naar je praat: Alert 

2. als iemand reageert op verbale stimulus: Verbal 

3. als iemand reageert op pijnprikkel: Pain 

4. als iemand niet op pijnprikkel reageert: Unresponsive 

 

Je begint met het eerste onderdeel van de AVPU-test, wanneer de persoon niet adequaat 

reageert test je het daarop volgende onderdeel. Dus eerst beoordelen of iemand alert is (dat 

merk je snel) en als die je niet aankijkt of praat dan spreek je hem toe en ga je na of hij/zij 

hierop reageert. De beste score telt. 

Voor de EMV zie verderop.     

Bij een apnoe kan de luchtweg worden beoordeeld aan de hand van de thoraxexcursies en 

ademgeruis tijdens kunstmatige (masker ballon) beademing.  

Breathing (ademhaling) 

Beoordeel de effectiviteit van de ademhaling met aandacht voor het volgende: 

 ademarbeid 

ademfrequentie kan verhoogd of verlaagd of onregelmatig zijn door hersenschade 

intrekkingen 

in- of expiratoire stridor, kreunen 

gebruik van hulpademhalingsspieren 

neusvleugelen 

 Effectiviteit van de ademhaling 

Doorkomen ademgeruis 

Thoraxexcursies 

Abdominale excursies 

Pulse-oximetrie 

 Systemische effecten van respiratoir falen 

Hartfrequentie 

Huidskleur 

Bewustzijnsniveau 

 

Meet de zuurstofsaturatie, deze moet boven de 95% zijn. Alle kinderen met problemen met de 

ademhaling, shock of een verminderd bewustzijn dienen zuurstof toegediend te krijgen via 

een non-rebreathing masker met O2 reservoir zodra de luchtweg adequaat geopend is. 

Zonodig zal het kind  beademd worden met masker en ballon. 

Bij een insufficiënte  ademhaling of bij een lage AVPU of EMV score zal na intubatie, het 

kind beademd worden met in eerste instantie een  ballon (ambu of jackson Reese)  en later via 

de beademingsmachine.  

Om een optimale cerebrale bloedflow te verkrijgen zal gekozen worden voor het zo beademen 

dat de PCO2 laag normaal is: kPa 4,5 -5. 

 

Deze kinderen hebben vaak geen luchtwegprobleem en kunnen toe met een milde beademing.  

We spreken dan van een lage peep (eind expiratoire pressure van 5) en lage peak inspiratie 

druk (10-15) en lage teugvolumes (5 a 6 ml/kg ). Bijkomende beademingsproblemen hangen 

meestal samen met  aspiratie van maaginhoud en infecties. 

Hieronder zijn een aantal formules en normaalwaarden weergegeven die een 

hulpmiddel kunnen zijn bij de opvang en behandeling van een acuut ziek kind.  

Normaal waarden: 
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Leeftijd in jaren Ademfrequentie per 

minuut 

Hartfrequentie per 

minuut 

Systolische 

bloeddruk  (mm Hg)  

< 1   jaar                             

1-2  jaar                            

2-5  jaar                              

5-12jaar                                

>12 jaar   

30-40                               

25-35                               

25-30                                            

20-25                                

15-20 

110-160                             

100-150                             

95-140                                 

80-120                                  

60-100 

70-90                               

80-95                                      

80-100                             

90-110                                 

100-120 

(Bron: Advanced Paediatric Life Support Nederlandse Editie) 

Formules/berekeningen van 1 jaar tot ca. 10 jaar 

Gewicht:                        (2,5 keer de leeftijd in jaren)+8 = kg 

Ademhaling:  30- leeftijd= AH 

Guedel afmeten : midden onderste tandenrij tot kaakhoek 

Tube maat:  interne diameter                    

   prematuren:      2,5-3 mm      

   a terme  3-3,5 mm     

    >1 jaar  (leeftijd : 4) +4 

Tubediepte  Oraal  (leeftijd:2) + 12 cm     

   Nasaal  (leeftijd:2) + 15 cm 

Uitzuigcatheter  2 x tubemaat in mm = F of CH 

DOPES (bij geintubeerde kinderen met een B-probleem):      

   Detubatie        

   Obstructie        

   Pneumothorax        

   Equipment        

   Stomach (maag) 

Bloeddruk:  80+2x de leeftijd (in jaren) = systole     

   De onderste acceptabele waarde is 70 + 2 x de leeftijd (in jaren) 

Adrenaline/epinifrine                                               

10mcg/kg = 0,01mg/kg = 0,1ml van de 1 op 10.000 oplossing (0,1mg/ml) iv of io 

Vulling:  1
e
 bolus       NaCl0,9% 20ml/kg      

   2
e
 bolus       idem 

Defibrilleren/asynchroon:     4 joule/kg                  

               Cardioversie/synchroon:  0,5 -1-2 joule/kg 

Defibrilleren/cardioverteren is een potentieel levensreddende handeling, die veilig is, mits 

men zich aan de volgende procedures houdt: 

 Bepaal de juiste maat paddles 

 Plaats de defipads 

 Zet de defibrillator aan 

 Stel de juiste modus in: synchroon of asynchroon 

 Stel het aantal joules in  

 Laat het aparaat opladen 

 Roep duidelijk “bed los” ”zuurstof weg” (open zuurstof toevoer moet verwijderd worden 

gezien het brandgevaar, dus handbeademingsballon weg bij de patiënt) 

 Druk op de ontlaadknop 
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NB: tijdens het plakken defipads en opladen dient men door te gaan met 

thoraxcompressies geven en beademen.  

4H/4T 

Bij kinderen met ritmestoornissen/circulatieproblemen uitsluiten van eventuele oorzaken 

4H 

 Hypovolumie 

 Hypothermie 

 Hypoxie 

 Hyper/hypo Kaliemie, hypocalciemie en andere metabole afwijkingen 

4T 

 Tension pneumothorax (spannings pneumothorax) 

 Tamponade 

 Thrombo-embolische en mechanische obstructie (bijv. longembolie) 

 Toxisch/ over gedoseerde therapeutische middelen 

Circulation (circulatie) 

Beoordeel de effectiviteit van de circulatie met aandacht voor het volgende: 

 Cardiovasculaire tekenen 

Hartfrequentie, die beïnvloed kan worden door verhoogde intracraniële druk. Bij 

jonge kinderen zal er lange tijd een tachycardie bestaan en pas vrij laat een 

bradycardie 

Polsvolume 

Capillaire refill 

De bloeddruk kan ook flink fluctueren onder invloed van de intracraniële druk en 

zal hoog normaal gehouden willen worden voor optimale perfusie van de 

hersenen.  

 Effecten van circulatoir falen op andere organen 

Frequentie, ritme en diepte van de ademhaling 

Huidskleur en temperatuur 

Bewustzijnsniveau 

Urineproductie 

                               
 

Plaats de patiënt aan een ECG-monitor, meet de bloeddruk met de band of invasief via een 

arterielijn. Maak zonodig een ECG bij twijfel over hartritmestoornissen.  
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Behandeling van shock vindt primair plaats door het geven van intraveneuze vulling.  

Intraveneuze of intra-ossale toegang 

Een infuus of intra-ossale naald moet worden ingebracht. De intra ossale naald zal bij 

kinderen <40 kg bij voorkeur in de proximale tibia en femur ingebracht worden. Neem 

vervolgens bloed af voor bepalingen van het bloedbeeld, glucose, elektrolyten, nierfuncties. 

Bij kleine kinderen moet altijd snel een glucose bepaald worden omdat een hypoglycemie ook 

forse schade kan geven. Bij een hypoglycemie zal gekozen worden voor een bolus glucose 

20%.  Geef indien er sprake is van shock een bolus van 20ml/kg NaCl 0,9%. Dit kan nog een 

keer herhaald worden, hierna moet gekeken worden of het kind extra ondersteuning nodig 

heeft van cardiotonica (dobutamine, dopamine of noradrenaline).  

Disability (neurologische toestand) 

Het bewustzijnsniveau wordt aan de hand van de AVPU-schaal en de EMV score gemeten. 

Beoordeel de pupilgrootte en pupilreflexen. Bij baby’s waar de fontanel nog open is kan 

hersenoedeem zich ook uiten in het bol worden van de fontanel. Deze kinderen kunnen 

ondanks deze fontanel permanente schade ondervinden van het hersenoedeem en inklemmen. 

Convulsies kunnen voorkomen bij bloedingen, contusie en ischaemie en een verhoogde 

intracraniële druk en dienen behandelt te worden met diazepam of midazolam en 

phenobarbital of fenytoïne.  Per centrum zal dit volgens protocol gebeuren. Bij het blijven 

bestaan van een status epilepticus kan gekozen worden voor een tijdelijk pentobarbital coma. 

Dit moet dan wel gebeuren onder continue EEG registratie.  

Deze kinderen worden bij voorkeur in 30 graden verpleegd, hoofd in de midline voor een zo 

goed mogelijke veneuze afvloed uit de hersenen. Hierbij wel allert zijn op decubitus op het 

achterhoofd. 

Voor een goede cerebrale bloedflow is het ook belangrijk dat het kind goed gesedeerd is. 

Extra stress door bijvoorbeeld discomfort door intubatie en beademing dienen adequaat 

behandeld te worden met sedatiemiddelen. De eerste keus is dan midazolam en morfine.  

 

Bij verdenking van grote hersenschade zal meer beeldvorming gedaan worden met behulp van 

de Ct-scan, MRI-scan en EEG. Bij bevestiging van hersendood door de neuroloog zal de 

behandeling gestaakt worden en zal het kind overlijden. Bij ernstige hersenschade kan het 

kind soms na extubatie blijven ademen en zal het kind een onzekere toekomst tegemoet gaan 

waarbij revalidatie soms iets verbetering kan geven. 

 

Toelichting EMV-score 

 

Bij het afnemen van de EMV-score hanteert men de volgende volgorde in het benaderen van 

de patiënt: 

 

1 Observeer de patiënt en let op: 

- het spontaan openen van de ogen 

- het spontaan bewegen van de armen 

- spontane verbale uitingen 

2 Spreek/roep de patiënt aan en let op 

- het openen van de ogen.  Indien de patiënt de ogen opent, test dan: 

- de beste motore reactie van de armen: met name het uitvoeren van de opdracht: 

- de beste verbale reactie 
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-  

3 Indien de patiënt de ogen niet opent, ga dan verder met het toedienen van een  

   pijnprikkel: 

   a Supra-orbitale pijnprikkel, let op lokaliseren en op openen ogen 

   b Pijnprikkel op het nagelbed, zowel links als rechts en  let op: 

- het openen van de ogen 

- de beste motore reactie van de armen 

- de verbale reactie 

 

Registratie:   

 noteer afzonderlijk de scores E,M en V, en ook altijd in deze volgorde   

 noteer de beste reacties    

 noteer bijzonderheden 

                   - nv = niet verricht, noteer waarom 

                   - t =  tube/tracheacanule  

   

Rapportage: Meld elke reactievermindering: dubbel check bij twijfel 

  

Afspraken: - Bij sedatie blijven scoren, vermeldt onder sedatie 

 - Bij breuken van het aangezicht geen supra-orbitale pijnprikkel                                                   

    toedienen maar pijnprikkel toedienen in: - monnikskapspier of 

                                   - huidplooi. 

De emv-score is afgerond, ga nu verder met de pupilcontrole. 

 

Pupilcontrole: Bij de pupilcontrole worden de volgende aspecten beoordeeld 

            - de diameter 

            - de reactie op lichtinval van beide pupillen afzonderlijk 

Rapportage:    - de diameter van de pupil wordt genoteerd in mm 

                        - reactie op licht wordt genoteerd als ‘+’, geen reactie als ‘—‘ 

Aandachtpunten kinderen onder de 5 jaar 

-Voor het afnemen van de, voor de aangepaste Glasgow Coma Schaal, zijn er voor kinderen 

onder de 5 jaar de volgende aandachtspunten: 

 

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

 kracht aan, aan de leeftijd. .Uitgezonderd hiervan zijn :de cranio ok, breuken aan  het  

 aangezicht, hier geen supra-orbitale  pijnprikkel toedienen maar pijnprikkel toedienen in:   

 de monnikskapspier of in een huidplooi op de borst.,  

- 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 wijs vinger. 

- De maximaal te behalen EMV-score op deze manier is voor alle leeftijden 

  15 punten en de minimaal te behalen score is 3 punten. 
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-Bij een Glascow coma score van 8 of lager (meestal E1,M5,V2).voor zowel  kinderen als 

volwassenen,ontstaat een indicatie voor beademen en ICP meting. 

- Om voor alle leeftijden de maximale score 15 te kunnen halen is de verbale score per  

   leeftijdscategorie aangepast aan de verbale mogelijkheden die een kind in die 

   leeftijdscategorie hoort te hebben. 

     1
e
 categorie:      > 5 jaar = als volwassenen 

     2
e
 categorie:      2-5 jaar: 

 5 = De patiënt spreekt adequate, begrijpelijke woorden en zinnen

 4 = De patiënt spreekt losse woorden of zinnen die niet juist zijn                                                                                                                                      

 3 = Patiënt huilt     

 2 = Patiënt kreunt      

 1 = Geen reactie    

 3
e
 categorie:      < 2 jaar: 5 = Lacht of huilt als begrijpelijke reactie op omgeving 

 4 = Huilt     

 3 = Huilt onbedaarlijk zonder duidelijke reden                    

 2 = Kreunt        

 1 = Geen reactie 

 

Exposure ( uiterlijke kenmerken en temperatuur) 

Beoordeel de lichaamstemperatuur. Baby’s koelen erg makkelijk af door hun relatief groot 

lichaamsoppervlak en relatief groot hoofd. Bij hoge intracraniële druk of grote schade in de 

basale kernen, kan het temperatuurscentrum ontregeld zijn en het lastig zijn voor het kind om 

op temperatuur te blijven. Zo nodig zal een externe warmtebron gebruikt worden, zoals een 

hitteschild of een blanket wrap. Gedurende de eerste 24-48 uur zal het kind zo op normo 

temperatuur (37 graden Celcisus) gehouden worden om extra zuurstofconsumptie van de 

hersenen te voorkomen. Indien het kind om wat voor reden dan ook gereanimeerd is, zal het 

kind gedurende 24 uur gekoeld worden tot 33 graden Celcius om dezelfde reden. Voor 

discomfort tijdens het koelen zal het kind goed gesedeerd moeten worden. 

 

Verloop van opname. 

 

Deze kinderen zullen gedurende de opname volledig in kaart gebracht moeten worden. Bij 

verdenking van kindermishandeling zullen rontgenfoto’s van het hele lichaam gemaakt 

worden. Tevens zullen ook mogelijke stollingsstoornissen of andere  aangeboren afwijkingen 

uitgesloten moeten worden.  

 

Complicaties  

Tijdens de opname kunnen nog verschillende complicaties optreden door de invasieve 

behandeling op de IC. Dit kan zich uiten in atelectase en infectie van de longen, infectie door 

de lijnen en catheter die het kind heeft gekregen en decubitus door de immobiliteit door 

sedatie en mogelijke verslapping. Zo nodig zal gestart worden met antibiotica na het afnemen 

van bloedkweken.  

Om het kind optimaal te voeden zal snel gestart worden met voeding via een maag- of 

duodenumsonde. 

De arts zal, bij verdenking van kindermishandeling, altijd een AMK melding doen en er 

zullen vele gesprekken plaatsvinden met de kinderbescherming , de artsen en soms ook de 

politie. (zie hiervoor ook “signalering bij kindermishandeling”).   

Als het kind  restschade heeft, zal het een traject ingaan om te revalideren in overleg met de 

fysiotherapie en de revalidatiearts.  
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Mocht het kind overlijden, zal het na overlijden altijd in beslag genomen worden voor 

obductie door het forensisch instituut in Rijswijk. Vooraf hieraan komt de politiearts 

schouwen. 

De opname en verpleging van deze kinderen kan erg zwaar zijn. Het idee dat ouders dit hun 

kind aangedaan hebben is vaak moeilijk voor te stellen. Het is tenslotte ook niet altijd met 

opzet gebeurd, wat het vaak nog extra moeilijk maakt. De ouders moeten toch optimaal 

begeleidt worden tijdens opname, zeker als het kind gaat overlijden.  

 

Conclusie 

Het shakenbabysyndroom is een vorm van kindermishandeling die levensbedreigende 

gevolgen kan hebben voor jonge kinderen. Het stellen van de diagnose is moeilijk omdat het 

kind zich vaak presenteert met aspecifieke klachten. De aanwezigheid van retinabloedingen, 

een of meer subdurale bloedingen, encefalopathie en skeletafwijkingen, moet doen denken 

aan het shaken babysyndroom. Alle beschadigingen die bij dit syndroom optreden, zijn het 

gevolg van het heen en weer schudden van het kind.  De prognose van het syndroom is 

wisselend; een derde van de slachtoffers overlijdt, een derde houdt matige ernstige tot ernstige 

restverschijnselen en de overige kinderen hebben op de lange termijn geen restverschijnselen. 

Omdat veel daders zich niet bewust zijn van de ernstige gevolgen van het schudden van een 

kind, is preventie in de vorm van het verstrekken van informatie over de ernstige gevolgen 

van het schudden en de aanpak en ondersteuning van risicogezinnen,van groot belang. 

Hiervoor starten in steeds meer landen preventie programma’s, zo ook in Nederland.  

Door middel van een adequate acute opvang van het kind door de ambulance, SEH en op de 

PICU kan soms meer schade voorkomen worden.  

 

 

Verklarende woordenlijst 

 

cerebrale parese    onvolkomen motorische verlamming, lichte vorm van 

paralyse 

encefalopathie  hersenaandoening die zich op verschillende wijze kan 

uiten van concentratie stoornissen tot coma 

facetgewricht  gewrichtje tussen de processus articularis superior van 

een wervel en de processus articularis inferior van de 

wervel erboven 

‘failure to thrive’  ernstige groeivertraging bij een jong kind. Vaak is er een 

motorische ontwikkelingsachterstand. 

osteogenesis imperfecta  ziektebeeld met skelet-, gewrichts- en peesafwijkingen 

alsgevolg van erfelijke afwijking in de synthese van 

collageen 

retinabloeding    bloeding van het netvlies 

subdurale ruimte    ruimte tussen de dura mater en de arachnoidea 

Vv. cerebri superiores   bovenste hersenaderen, aderen van de grote hersenen; 

monden uit in de sinus sagittalis superior  
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DUBBELKLIK OP DE BROCHURE HIERONDER!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



82 
 

Tips voor ouders / verzorgers                               

                                                                                     
Het kind in het ziekenhuis. 

 

Een stressvolle soms traumatische gebeurtenis. 

Tips voor ouders, verzorgers en hulpverleners. 

 

Een opname in het ziekenhuis is vaak ingrijpend en kan bij ouders en kinderen stress 

veroorzaken. Hulpverleners in het ziekenhuis kunnen ouders en kinderen daarbij helpen. 

 

Wat kan stressvol zijn: 

 Niet weten wat er gaat gebeuren 

 Gescheiden zijn van de vertrouwde omgeving 

 In aanraking komen met onbekende apparatuur en geluiden 

 Veranderingen in het uiterlijk van het kind 

 Zien en voelen dat het kind pijn heeft 

 Angst voor een slechte afloop 

 

Veel voorkomende reacties van kinderen: 

 

Baby’s en jonge kinderen: 

 Onrustig en overprikkeld zijn 

 Moeite met slapen of eten 

 Angstig of schrikachtig en snel van streek raken 

 Weer gaan bedplassen of duimzuigen 

 

Oudere kinderen (ook bovenstaande reacties zijn mogelijk): 

 Chagrijnig, opstandig of boos zijn. 

 Zich afzonderen of juist aanhankelijker zijn. 

 Zich alleen voelen, vrienden en familie missen 

 Onzeker zijn over hun uiterlijk. 

 

Veel voorkomende reacties van ouders: 

 Angstig zijn of snel van streek raken 

 Machteloos voelen 

 Het gevoel alles op de automatische piloot te doen 

 Constant bij het kind willen zijn 

 Overmatig waakzaam of schrikachtig zijn 

 Prikkelbaar zijn en minder kunnen hebben 

 Moeite hebben met slapen of eten 

 Het overzicht kwijt zijn 

 Moeite hebben met concentreren 

 Zich schuldig voelen 

 

Dit zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. En iedereen heeft deze reacties in 

meer of mindere mate.  
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Hoe lang houden deze stressreacties aan? 

 

Deze reacties kunnen enkele dagen of weken aanhouden. Naarmate meer controle over de 

situatie verkregen wordt, en de situatie stabieler wordt, zullen de stressreacties minder 

worden. 

 

Hoe kunnen de ouders met deze reacties omgaan? 

 

Er zijn dingen die kunnen helpen om de stress bij de ouder of het kind te verminderen. 

Hieronder een aantal tips. Ouders wordt geadviseerd steun te vragen bij de verpleegkundige 

of de arts. Die kunnen ze in contact brengen met een maatschappelijk werker of 

(kinder)psycholoog in het ziekenhuis. Hieronder een aantal tips voor ouders maar ook de 

hulpverleners in het ziekenhuis. 

 

Tips voor ouders en hulpverleners bij opname in het ziekenhuis. 

 Voorbereiding 

 Afleiding 

 Geef het kind een veilig gevoel 

 Toon begrip 

 Ritme en regelmaat 

 Vergroot het gevoel van controle 

 Geef uitleg 

 Praten helpt 

 Blijf zorgen voor uzelf 

 Durf te vragen 

 Zoek steun 

 

Voorbereiding. 

 

Ouders kunnen het beste een paar dagen voor het bezoek aan het ziekenhuis beginnen met de 

voorbereiding. Zo kan de informatie zo nodig herhaald worden. Vooral voor jonge kinderen is 

dat belangrijk. Veel ziekenhuizen hebben op de website een informatieve film of foto’s over 

de opname in het ziekenhuis die ouders samen met hun kind kunnen bekijken.  

 Vertel het kind waarom het naar het ziekenhuis moet en wat er gaat gebeuren 

 Houd het verhaal eenvoudig en vertel over de leuke en vervelende kanten. 

 Informatie over pijn en verdriet en de mogelijkheid om daar iets aan te doen, is 

belangrijk 

 Benadruk de nare dingen niet, maar vertel er wel eerlijk over. 

 

Wat de ouder kan vertellen hangt af van de leeftijd van het kind. Ieder kind reageert ook 

anders. Hoe ouder het kind hoe meer de ouder (en in het ziekenhuis ook de hulpverlener) kan 

vertellen: 

 

Baby’s en peuters (0-4 jaar) 

Baby’s en peuters zijn nog te klein voor een mondelinge uitleg. Zij kunnen het beste al 

spelend voorbereid worden. Laat bijvoorbeeld een pop naar het ziekenhuis gaan of maak 

samen een tekening. Voor deze kinderen is een vertrouwde omgeving zeer belangrijk.                

De aanwezigheid van de ouder/verzorger geeft het kind een vertrouwd gevoel.  

Boekjes voor deze leeftijd kunnen ook helpen zoals: 



84 
 

Nijntje in het ziekenhuis  van Dick Bruna vanaf 2 jaar,  

Karel in het ziekenhuis van Liesbet Slegers ook vanaf 2 jaar,  

.  

                                                                          
Een bed op wieltjes  van Vivian den Hollander vanaf 3 jaar 

 

Kleuter (4-6 jaar) 

Deze kinderen kan al meer verteld worden. Laat de voorbereiding niet te lang duren en vertel 

niet alles in één keer. Kleuters kunnen fantasie en werkelijkheid niet goed van elkaar scheiden 

en kunnen gaan fantaseren over medische ingrepen. Vermijd bedreigende woorden als 

“wegnemen” of “afsnijden”. Gebruik liever de woorden als “in orde maken” en “repareren”. 

Er kan gebruik worden gemaakt van plaatjesboeken zoals De operatie van kleine olifant van 

José Boone en een pop die naar het ziekenhuis gaat.  

 

                                 
 

Basisschoolkinderen (6-12 jaar) 

Bij kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar is het begripsvermogen en tijdsbesef beter 

ontwikkeld. Er kan al beter uitgelegd worden wat er gaat gebeuren, waarom en hoe lang het 

gaat duren. Het is belangrijk eventuele angsten van kinderen bespreekbaar te maken. De 

medische details zijn niet van belang en moeten dan ook minimaal zijn. De boeken Naar het 

ziekenhuis van Sylvie Vanhoucke en Bezoekuur, alles over het ziekenhuis van Christa 

Carbo kunnen daar bij helpen. 

 

Adolescenten (vanaf 12 jaar) 

Tieners willen graag goed op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren en willen graag 

betrokken worden bij beslissingen over onderzoek en behandeling. Ze maken zich vaak 

zorgen over wat hen mankeert en welke gevolgen dit kan hebben voor bijvoorbeeld hun 

uiterlijk of toekomst. Het is dus belangrijk hier eerlijk over te zijn en op alle vragen serieus te 

antwoorden. 

 

Afleiding 

 

De ouder is de beste persoon om het kind gerust te stellen en te troosten. Bij handelingen is 

het van belang dat ouders rustig blijven en het kind ondersteunen en aanmoedigen. Door het 

kind af te leiden door bijvoorbeeld voor te lezen of een liedje te zingen kan het kind de 

handeling beter aan. De (2
e
) verpleegkundige kan dit ook doen door bijvoorbeeld bellen te 

blazen. 

Na de handeling is het belangrijk het kind te troosten en te prijzen. Er zijn vaak 

mogelijkheden om het kind te belonen met een klein cadeautje.  
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Bij de kinderoncologie bestaan de “bravery chains” een ketting waarbij de kinderen voor elke 

handeling een mooie kraal krijgen. Ook bij onvoorbereide handelingen kan afleiding met 

bijvoorbeeld een knuffel, liedje of praatje goed helpen. 

 

Geef het kind een veilig gevoel. 

 

Voor ouders is het belangrijk het kind te laten weten dat ze er voor hem of haar zijn. Het moet 

duidelijk zijn wanneer de ouder weggaat en wanneer ze weer terug komt. Laat de ouder 

vertrouwde spullen van thuis meenemen zoals een knuffel, muziek, speelgoed of een foto.  

De verpleegkundige kan het kind op zijn gemak stellen door met het kind te spelen, interesse 

te tonen en ook duidelijk te zijn over weggaan en terug komen. 

 

Toon begrip 

 

Kinderen kunnen heel verschillend reageren met huilen, vastklampen of boos worden. Dit zijn 

normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Leg dat ook uit aan het kind en accepteer het.  

 

Ritme en regelmaat 

 

Probeer een dagelijks ritme aan te houden. Op deze manier wordt de ziekenhuisomgeving 

meer overzichtelijk en voorspelbaar. Dit kan door bijvoorbeeld een dagprogramma te maken 

samen met de pedagogisch medewerker. Voor de verpleegkundigen is het van belang hier 

rekening mee te houden. Ook op de IC kan het van belang zijn snel een dagprogramma te 

maken. En de dag duidelijk in te delen door in de rustpauze van 12-14 uur de gordijnen dicht 

te doen en het licht dimmen. Probeer in de rustpauze zo weinig mogelijk handelingen te 

verrichten. 

 

Vergroot het gevoel van controle. 

 

Probeer het kind zoveel mogelijk controle te geven over wat er gebeurt. Als het even mogelijk 

is mag het kind daarbij zelf keuzes maken zoals of er links of rechts geprikt wordt. Voor de 

kinderen waarbij vaker vervelende handeling plaats moeten vinden is het pijnpaspoort 

ontwikkeld waarin ze aan kunnen geven hoe bepaalde handelingen uitgevoerd moeten 

worden. Laat ouders hun kind steun en support geven. Dit gaat het beste door het kind te 

prijzen af te leiden en zelf rustig te blijven. Verpleegkundigen kunnen ouders aanbieden de 

zoveel mogelijk de verzorging van hun kind te doen. Dit kan op de IC soms best lastig zijn 

maar laat ze dan doen wat mogelijk is, zoals mondverzorging, haren kammen.  

Zeker bij gehandicapte kinderen zijn de ouders de beste kenners van hun kinderen en het is 

belangrijk hun kennis te gebruiken bij het verplegen maar ook de acute opvang van deze 

kinderen. 

 

Geef uitleg 

 

Help het kind te begrijpen wat er gebeurt. Beantwoord de vragen van het kind, blijf bij de 

feiten en gebruik makkelijke woorden. 

 

Praten helpt 

 

Moedig het kind aan om over zijn of haar gevoelens te praten. Help zo nodig bij het 

benoemen van de gevoelens. Jongere kinderen helpt het hun gevoelens te uiten via spel, 

tekenen en verhalen vertellen. Stimuleer ook het contact met vrienden en klasgenoten.  
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Blijf zorgen voor uzelf 

 

Ouders worden geadviseerd voldoende te rusten en voor ontspanning te zorgen. Dit kan door  

te lezen, te wandelen en naar buiten te gaan. De verpleegkundige kan de ouder verzekeren dat 

er in de tijd dat zij weg zijn goed voor hun kind gezorgd wordt en zodra het kind de ouder 

echt nodig heeft er contact opgenomen zal worden. 

 

Durf te vragen 

 

Als het erg druk is rondom een kind of op een afdeling, zal het voor ouders moeilijker zijn 

hun vragen te stellen. De verpleegkundige kan de ouders aanmoedigen dit toch te doen. Als de 

ouders duidelijkheid hebben, kunnen ze ook beter hun kind ondersteunen. Adviseer vragen op 

te schrijven en plan vaste overleg momenten met de artsen. 

Als kinderen langere tijd op een (IC) afdeling opgenomen zijn zal een EVV  (eerst 

verantwoordelijke verpleegkundige) aangesteld worden. Dit kan ook door 2 verpleegkundigen 

gedaan worden. Zij houden de continuïteit van zorg in de gaten en regelen gesprekken met de 

artsen en maatschappelijk werk of psycholoog.  

 
 

Zoek steun 

 

Steun is belangrijk. Stimuleer ouders gebruik te maken van de aangeboden hulp zoals 

maatschappelijk werk. Probeer tijd te vinden met ouders te praten en adviseer ze hun zorgen 

te delen met anderen zoals familie, vrienden, kerk of buren. Biedt hen aan een dagboek bij te 

houden waarin ook de verpleging eventueel kan schrijven. Soms houden ouders ook een 

weblog bij. 

 

Tips voor kinderen in het ziekenhuis: 

 

 Denk positief. Probeer het kind te laten bedenken dat het wel weer goed komt in 

plaats van “dit gaat nooit meer over” Dan voelt het kind zich vaak al een stuk beter.  

 Praat met anderen. Laat het kind vertellen hoe het zich voelt (boos, bang, blij, 

bedroefd). Op die manier kunnen de anderen hem of haar helpen. Praten helpt ook om 

het hart te luchten of om een vervelend gevoel kwijt te raken. Als het kind een 

computer heeft kan hij of zij ook chatten met bekenden. 

 Het kind kan zich ook uiten via een dagboek of een gedicht maken of een tekening. 

 Doe leuke dingen.  In het ziekenhuis zijn er veel dingen die het kind niet kan doen 

maar er kan een heleboel wel. Laat het kind een lijst maken van de dingen die wel 

kunnen en hij of zij leuk vinden. Zoals muziek luisteren, tv kijken, een boek lezen op 

de computer of tablet spelen of naar de speelkamer gaan. 
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Na het ziekenhuis. 

 

Ook na de opname kunnen de stressreacties niet direct over zijn. Dat kan zich uiten in: vaak 

terug denken aan wat er is gebeurd, prikkelbaarheid, nergens zin in hebben, lichamelijke 

klachten, moeite met slapen of concentreren. 

 

Als de verwerking moeilijk gaat. 

 

Ouders en kinderen zullen na het ziekenhuis tijd nodig hebben om te herstellen. Tijd om de 

stresssystemen weer tot rust te laten komen. Bij de meeste ouders en kinderen zullen 

stressreacties doorgaans vanzelf verdwijnen als de situatie normaliseert. Dit is meestal na 3 tot 

6 maanden.  Het kan echter zo zijn dat ouders na een maand de indruk hebben dat deze 

reacties in het geheel niet verminderen. Geadviseerd wordt dan contact op te nemen met een 

professional (huisarts, psycholoog, maatschappelijk werker). Die kan helpen met het 

verwerkingsproces. 

 

Wanneer wordt er geadviseerd hulp te zoeken voor het kind? 

 

Als het kind een maand na de ziekenhuisopname: 

 Niet meer naar school wil of niet meer kan meekomen 

 Niet meer mee doet of geniet van de gebruikelijke dingen of activiteiten 

 Nog steeds overmatig angstig, bedroefd of bezorgd is 

 Slecht slaapt en niet of nauwelijks eet. 

 

En wanneer moet de ouder hulp zoeken? 

 

Als hij of zij een maand na de ziekenhuisopname: 

 Nog zeer regelmatig terug denkt aan wat er is gebeurd en dit hem of haar beperkt 

 Geen plezier of interesse meer heeft in de gebruikelijke dingen of activiteiten 

 Zich overmatig zorgen maakt over zijn of haar kind 

 Slecht slaapt en niet tot nauwelijks eet. 

 

Tips voor ouders na het ziekenhuis 

 

 Accepteer de reacties van het kind en stel hem of haar gerust. Iedereen reageert 

verschillend op wat er is gebeurd, dat is normaal.  

 Geef eerlijk antwoord op de vragen die het kind nog kan hebben. Als de ouder dingen 

verzwijgt kan het kind hierover gaan fantaseren. Zorg dat het kind zelf in het kort kan 
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vertellen aan anderen wat er is gebeurd. In de klas kan dat bijvoorbeeld door middel 

van een spreekbeurt. 

 Ga weer zo veel mogelijk door met de normale dagelijkse activiteiten (werk, school, 

hobby’s). Dit is ook belangrijk voor de rust en regelmaat binnen het gezin. Geef het 

kind ook weer eenvoudige taakjes in het huishouden. 

 Stimuleer het kind om te praten over wat er is gebeurd, maar forceer het niet. Tekenen, 

schrijven en spelen (poppetjes, verkleedspullen, doktersset ed.) kunnen jonge kinderen 

helpen.  

                              
 Spreek met de arts heldere leef- en gedragsregels af en schrijf ze op zodat duidelijk is 

wat het kind wel en niet mag als het weer thuis is. 

 Blijf grenzen stellen. Het kan na het ziekenhuis lastig zijn om dit weer te doen. 

Duidelijke regels en structuur bieden het kind rust en veiligheid. Probeer dezelfde 

regels aan te houden als voorheen.  

 Afleiding zoeken door activiteiten te ondernemen kan het kind helpen om de aandacht 

ergens anders op te richten. Ook dingen samen doen met vrienden en begrip vanuit 

school zijn belangrijk voor het kind.  

 Ouders komen thuis vaak pas tot het besef wat er allemaal gebeurd is. Het kan helpen 

hierover te praten met vrienden en familie of de ervaringen op te schrijven.  

 Ouders kunnen na het ziekenhuis bezorgder en voorzichtiger met het kind zijn dan 

voorheen. Probeer weer vertrouwen in het kind te stellen en het kind zelfstandig te 

laten doen wat het kan. 

 

Bron: 

VU medisch centrum,  

 
 

 

  

Emma kinderziekenhuis AMC  
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