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Dit proefschrift beschrijft diverse aspecten van prehospitale triage in trauma patiënten, met als 

focus het optimaliseren van het gebruik van geavanceerde medische zorg op de plek van het 

ongeval (bijv. Helikopter – Mobiele Medische Teams (HEMS’s)) en het evalueren van protocollen 

en inzet criteria welke gebruikt worden door de prehospitale hulpverleners. Overtriage is een 

dagelijks fenomeen in de vroege traumazorg, welke resulteert in weinig gevolgen voor de 

patiënt zelf, maar mogelijk wel kan zorgen voor verhoogde werkdruk in het desbetreffende 

ziekenhuis en onnodig gebruik van diverse faciliteiten, mogelijk leidende tot onthouding van 

gespecialiseerde zorg van patiënten die deze zorg daadwerkelijk nodig hebben. Een van de 

meest belangrijke aspecten van de prehospitale zorg is het zo snel mogelijk in kaart brengen 

van de ernst van de verwondingen, het identificeren van de ernstig gewonde patiënten die 

specialistische zorg nodig hebben en het transporteren van de ‘juiste’ patiënt naar het ‘juiste’ 

ziekenhuis voor verdere behandeling.

deel 1: PrehosPiTale zorg voor de gewonde 
PaTiënT
In 1995 werd in Nederland het Helikopter – Mobiele Medische Team (HEMS) geïntroduceerd. 

Het eerste HEMS was gestationeerd op het VU medisch centrum in Amsterdam. Het doel van dit 

concept was het vervoeren van een gespecialiseerd traumateam naar de plek van het ongeval 

zo snel mogelijk, als aanvulling op het ter plaatse ambulancepersoneel. Het HEMS wordt 

laagdrempelig ingezet door de meldkamer ambulancezorg, vaak tegelijk met de ambulance. 

Het is mogelijk dat het ambulancepersoneel, na aankomst op de plek van het ongeval, de inzet 

van het HEMS annuleert wanneer hun komst niet noodzakelijk blijkt.

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat, ondanks er veel aandacht wordt besteed aan de 

verbetering van inzet criteria, het HEMS nog steeds vaak wordt geannuleerd. 

hoofdstuk 2 beschrijft het annuleringspercentage en de onnodige inzetten van het HEMS. 

Daarnaast werden factoren geïdentificeerd welke geassocieerd bleken met deze vorm van 

primaire overtriage. Na te zijn ingezet werd het HEMS in 50% van alle gevallen geannuleerd. 

Door criteria vanuit de literatuur te gebruiken hebben wij gekeken naar de terechtheid van de 

inzetten. Ongeveer 26% van alle inzetten bleek achteraf niet terecht, noch te voldoen aan de 

inzetcriteria. Veertien inzetten (3%) waren terecht, maar voldeden niet aan de inzetcriteria. 

De overige 318 inzetten (68%) voldeden wel aan de inzetcriteria, waarvan 135 (30.3%) ook 

terecht bleken. Het percentage ondertriage was 4%, welke acceptabel is. Na analyse bleken 

alle annuleringen gerechtvaardig te zijn. De extra kosten van de geannuleerde inzetten 

bevonden zich binnen een acceptabele grens (€ 34,448 voor 203 annuleringen; €170 voor 

iedere geannuleerde inzet). Gebaseerd op deze studie lijkt het mogelijk om de overtriage van 

de HEMS inzetten te reduceren, zonder het percentage ondertriage te doen stijgen naar een 

niet acceptabel niveau. Het correct hanteren van inzetcriteria is daarom van groot belang. 

In hoofdstuk 3 hebben wij gekeken naar de mogelijkheid om een maximale Revised 

Trauma Score (RTS = 12) te gebruiken als triage criterium voor het annuleren van HEMS 

inzetten. Hiervoor includeerde wij in totaal 440 patiënten met stomp letsel en een maximale 

RTS waarde op de plaats van het ongeval. Voor 80 patiënten (18.2%) werd een HEMS ingezet. 

Bijna 16% van de totale populatie bleek ernstig gewond te zijn, waarvan enkel 25 patiënten 
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(36%) HEMS zorg ontvingen. Bij 17 patiënten (3.9%) was er sprake van een achteruitgang in 

de RTS tijdens transport naar het ziekenhuis. Ernstig gewonde patiënten bleken meer letsels 

te hebben aan thorax, abdomen en onderste extremiteiten. Wij concludeerde dat enkel de 

RTS niet betrouwbaar genoeg blijkt als triage criterium voor het annuleren van HEMS inzetten 

en kan leiden tot een aanzienlijk percentage ondertriage (1 op de 6 annuleringen onterecht). 

Het is dan ook van belang om annuleringscriteria op te stellen gebaseerd op enerzijds de 

vitale functies van de patiënt, gecombineerd met het traumamechanisme en anatomische 

parameters, om veilig triage fouten te minimaliseren.

In Nederland is er tot op heden geen consensus over criteria voor het annuleren van 

oproepen van Helikopter Mobiele Medische Teams (HEMS´s). In hoofdstuk 4 werden de 

primaire HEMS inzetcriteria getoetst op het herkennen van ernstig gewonde patiënten. 

Daarnaast evalueerden wij de voorspelbaarheid van andere prehospitale parameters voor 

het ontwerpen van een veilig triage model voor het annuleren van HEMS oproepen. In totaal 

werden 420 traumagerelateerde oproepen geëvalueerd gedurende een periode van zes 

maanden, waarvan er 155 ernstig gewonde patiënten betroffen. HEMS inzetcriteria hadden 

een sensitiviteit van 87,7% en een specificiteit van 45,3% voor het herkennen van ernstig 

gewonde patiënten. Significante verschillen warden gevonden voor afwijkende vitale en 

anatomische parameters en verschillende parameters betreffende het traumamechanisme. 

Een nieuw triage model werd ontworpen voor het annuleren van HEMS inzetten (bestaande 

uit additionele parameters betreffende het traumamechanisme, fysiologische en anatomische 

afwijkingen) met een sensitiviteit van 99,4% en een specificiteit van 59,2% in het herkennen van 

ernstig gewonde patiënten. Wij concludeerde dan ook dat de betrouwbaarheid van de huidige 

inzetcriteria van het  HEMS relatief laag is, resulterend in een hoog annuleringspercentage en 

een lage voorspelbaarheid voor ernstig gewonde patiënten. Het nieuwe triage model herkende 

alle ernstig gewonde patiënten met een relatief laag percentage overtriage en kan voor een 

vermindering van niet-noodzakelijke HEMS hulpverleningen zorgen.

In het verleden toonde diverse studies aan dat HEMS zorg een gunstig effect heeft op 

de uitkomst van patiënten. Het blijft echter onduidelijk welke specifieke patiënten baat 

hebben bij aanvullende HEMS zorg. In hoofdstuk 5 proberen wij het effect van HEMS zorg 

op de uitkomst van een grote polytrauma ((Injury Severity Score (ISS) ≥ 16)) populatie in kaart 

te brengen. Wij includeerde alle polytrauma patiënten die behandeld werden op de plaats 

van het ongeval door ambulance en/of HEMS personeel en vervolgens in het VU medisch 

centrum werden gepresenteerd gedurende een periode van zes jaar. De totale populatie 

werd verdeeld in twee groepen op basis van de aanwezigheid van het HEMS. Bijna 60% van 

de geïncludeerde patiënten (n=1.073) werd enkel behandeld door ambulancepersoneel. De 

overige 446 patiënten ontvingen aanvullend HEMS zorg. Significante verschillen tussen beide 

groepen werden gezien in demografische gegevens, tonend dat de HEMS groep ernstiger 

gewond was. De voorspelde overleving werd berekend door gebruik te maken van de TRISS 

methode, evenals de daadwerkelijke overleving, beide resulterend in een significant hogere 

overleving voor de ambulance groep (0,88 vs. 0,66 en 0.87 vs. 0.71). Doch, de Z-statistiek liet 

een significant positief verschil zien tussen de voorspelde en daadwerkelijke overleving in de 

HEMS groep (p<0.005) en een negatief verschil in de ambulance groep (p>0.1). Dit betekend 

dat de kans van overleving in de HEMS groep groter is. Per 100 HEMS inzetten werden 5,4 extra 

levens gered (W-statistiek). Een correlatie tussen de daadwerkelijke overleving en de eerst 
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gemeten RTS op de plaats van het ongeval liet een positief effect zien voor de HEMS groep 

bij een waarde van 9 of lager, met andere woorden, patiënten met bedreigde vitale functies 

(respiratoir en hemodynamisch). Verder onderzoek en revisie van de inzetcriteria is belangrijk 

om de patiënten te kunnen bereiken die daadwerkelijk baat hebben bij HEMS zorg.

deel 2: vroege inhosPiTale oPvang van de Po-
TenTieel ernsTig gewonde PaTiënT
Snelle opvang en adequate zorg voor traumapatiënten vormen de fundamenten van de 

vroege trauma zorg. Radiologische diagnostiek is dan ook essentieel in de opvang van deze 

patiënten. Als gevolg van prehospitale overtriage is het mogelijk dat een aanzienlijk aantal 

traumapatiënten onnodig naar een level 1 traumacentrum worden vervoerd met als gevolg het 

ondergaan van veel onderzoeken zonder (significante) letsels te hebben. Het is wel van belang 

om alert te zijn op patiënten die een verhoogd risico hebben op het missen van letsels.

In ons traumasysteem wordt een triageschema gehanteerd dat gebaseerd is op enerzijds 

de richtlijnen van het American College of Surgeons en anderzijds op de faciliteiten van 

de verschillende ziekenhuizen in de regio. Doel is de ‘juiste patiënt op de juiste plaats’ te 

behandelen, zodanig dat de beschikbare capaciteiten en de medische faciliteiten optimaal 

benut worden. Overtriage zorgt voor onnodige belasting van de level I ziekenhuizen waar deze 

patiënten gepresenteerd worden en brengt extra kosten met zich mee. In hoofdstuk 6 wordt 

een prospectieve studie beschreven waarin de mate van overtriage werd beoordeeld in de 

traumakamer van het VU medisch centrum. In een periode van twee maanden werden op de 

traumakamer 128 patiënten gepresenteerd. In totaal werden 69 patiënten opgenomen waarvan 

21 patiënten op de afdeling Intensive Care. Veertien patiënten ondergingen een spoedoperatie. 

Van de 128 patiënten konden 45 na opvang en behandeling op de traumakamer met ontslag 

naar huis. Meer dan de helft van deze patiënten ( 57%) had volgens de geldende criteria een 

Hoog Energetisch Trauma doorgemaakt. Indien het triageschema correct zou zijn gehanteerd 

zouden slechts 22 patiënten (17%) terecht in ons ziekenhuis zijn gepresenteerd.

Na binnenkomst en tijdens de opvang van traumaslachtoffers in de traumakamer, ondergaan 

deze patiënten verschillende radiologische onderzoeken om zo snel mogelijk alle letsels in kaart 

te brengen. Eerdere studies toonde aan dat het niet altijd noodzakelijk is om deze onderzoeken 

routinematig uit te voeren en dat traumaslachtoffers bloot worden gesteld aan hoge stralingsdosis. 

hoofdstuk 7 evalueert de hoeveelheid en bevindingen van radiologische onderzoeken tijdens 

de opvang van traumaslachtoffers en het berekenen van de stralingsdosis waar deze patiënten 

aan worden blootgesteld. In totaal werden 1.124 patiënten geanalyseerd. Tijdens traumaopvang 

werden bijna 3.900 conventionele röntgenopnames gemaakt waarvan 25,4% een positieve 

bevinding had. Een echo van het abdomen werd bij 989 patiënten uitgevoerd, met een positief 

bevinding percentage van 10,6%. Aanvullend CT onderzoek werd in totaal 1.890 keer verricht 

bij 813 patiënten (72,1%), waarvan 43,4% letsel aantoonde. Hemodynamisch en neurologisch 

stabiele patiënten lieten significant meer negatieve bevindingen zien tijdens de radiologische 

onderzoeken dan instabiele patiënten. De gemiddelde stralingsdosis voor de totale populatie was 

8,46mSv (± 7,7mSv) en voor polytrauma patiënten (ISS ≥16) 14,3mSv (±9,5mSv). Deze resultaten 

tonen aan dat radiologische diagnostiek tijdens de opvang van traumaslachtoffers een relatief 

hoog percentage negatieve bevindingen laat zien in ons traumasysteem. De stralingsdosis waar 
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deze patiënten aan worden blootgesteld is aanzienlijk. Het verdient aanbeveling om waar mogelijk 

selectief gebruik te maken van stralingsbelastende beeldvorming, vooral bij traumaslachtoffers 

die tijdens opvang hemodynamisch en neurologisch stabiel zijn. 

Anderzijds is het bekend dat, ondanks het gebruik van diagnostische richtlijnen tijdens de 

opvang van traumapatiënten, de gerapporteerde incidentie van gemiste letsels aanzienlijk is. 

hoofdstuk 8 onderzoekt de gemiste letsels binnen een groot cohort traumapatiënten and de 

risicofactoren die hieraan bijdragen. In totaal werden er 1.124 patiënten geanalyseerd. Er werden 

122 letsels gemist bij 92 patiënten (8.2%). Het merendeel van de letsels betrof de onderste 

extremiteiten. Zestien letsels waren ernstige letsels (AIS graad ≥ 3). Patiënten met een gemist 

letsel hadden een significant hogere ISS (mediaan 15 vs. 5, p<0.001). Factoren die bedroegen 

aan het missen van letsels waren ernstig schedelhersenletsel (GCS ≤ 8) en multitrauma (ISS ≥ 

16). Tweeënzeventig gemiste letsels (59%) werden pas na de tertiary survey ontdekt. In totaal 

waren er 31 operaties geïndiceerd voor 26 gemiste letsels. De resultaten van deze studie tonen 

aan dat het aantal gemiste letsels in ons trauma systeem vergelijkbaar is met de literatuur and 

dat de consequenties hiervan niet ernstig zijn. Het blijft echter van belang dat men beducht is 

op de mogelijkheid van het missen van letsels, speciaal bij polytrauma patiënten.

De tertiary survey, als deel van de vroege behandelingsfase in de traumazorg, lijkt een 

belangrijke rol te spelen in het voorkomen van gemiste letsels. Om aan te kunnen tonen dat 

de tertiary survey daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van gemiste letsels werd een 

systematische review van de literatuur verricht in hoofdstuk 9. Alle studies welke tertiary 

surveys onderzochten met korte termijn gevolgen van gemiste letsels en lange termijn 

uitkomsten op de gezondheid werden geanalyseerd. Uiteindelijk includeerde wij tien artikelen 

in de review. Er waren geen gerandomiseerde trials. De overige observationele studies hadden 

een variabel risico van bias: enkel drie studies rapporteerde uitkomst data betreffende gemiste 

letsels voor zowel interventie als controle groepen. Een meta-analyse van deze drie studies 

suggereerde dat tertiary surveys het aantal gemiste letsels reduceren (OR 1.72; 0.62-4.77), maar 

wel met een significante heterogeniteit (I2 = P<0.0001). Geen enkele studie onderzocht de lange 

termijn gevolgen op de gezondheid. Uit deze review blijkt dat het routinematig verrichten van 

teriary surveys het aantal gemiste letsels reduceert. Het wetenschappelijk bewijs hiervoor 

heeft echter een hoog risico van bias. Toekomstige studies moeten daarom consistent zijn in 

definities betreffende de uitkomstmaten en lange termijn uitkomsten zoals bijvoorbeeld het 

aantal gemiste letsels na ontslag uit het ziekenhuis en de functionele status.

Als overkoepelende conclusie kan gesteld worden dat triage en het vroegtijdig 

identificeren van letsels een belangrijke deel vormen van de moderne trauma zorg. Dit betreft 

een goed functionerend deel in ons trauma systeem, met als gevolg weinig ondertriage en een 

acceptabel aantal gemiste letsels. Desondanks blijkt het percentage overtriage en het onnodig 

gebruik van geavanceerde medische faciliteiten, diagnostiek en gespecialiseerd personeel 

aanzienlijk. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat door het herzien van de huidige 

protocollen en door nieuwe richtlijnen te introduceren is het mogelijk om het bovengenoemde 

fenomeen veilig te reduceren, zonder fouten in triage en diagnostiek te doen stijgen, welke 

negatieve gevolgen kunnen hebben voor de patiënt. Om een zo hoog mogelijke sensitiviteit te 

kunnen bereiken is het van groot belang dat deze protocollen en criteria correct gehanteerd 

worden door degenen die betrokken zijn bij de vroege behandelfase van traumapatiënten.
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