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Crew resource management (CRM) 
 
In het voorgaande hebben we ons beziggehouden met psychosociale, juridische 
en veiligheidsaspecten die van belang zijn bij de zorg voor het (potentieel ernstig 
bedreigd) kind.  
In dit deel richten we ons voornamelijk op de opvang van het kind in acute en 
niet-acute situaties. 
 
Wanneer de komst van een (potentieel ernstig bedreigd) kind is aangekondigd, 
kunnen een aantal voorbereidingen worden getroffen: 

 Vragen om hulp: de optimale zorg voor een (potentieel ernstig 
bedreigd) kind vereist behandeling door een team van professionals uit 
verschillende disciplines. 

 Berekenen van doseringen van medicatie, vochtsuppletie en klaarzetten 
van noodzakelijk instrumentarium. Zie ook PRIL en Werkproces Opvang 
Kind. 

 
Teamwork is essentieel om een succesvolle behandeling te kunnen starten. Een 
goed functionerend team is een team waarin elk afzonderlijk teamlid zijn rol en 
taken kent, weet wat de taken en competenties van de overige teamleden zijn en 
bereid is optimaal samen te werken om zodoende een gezamenlijk doel te 
bereiken.  
 
In CRM staan de niet-technische vaardigheden (non-technical skills) zoals 
communicatie, besluitvorming en leidinggeven centraal. Deze vaardigheden zijn 
(alleen of in combinatie) in ongeveer zeventig procent van de situaties beslissend 
voor de uitkomst.  
Doel van CRM-training is: het optimaliseren van de multidisciplinaire 
samenwerking in teamverband door het toepassen van Crew Resource 
Management technieken met de volgende kernelementen: 
 
Element Werkwijze 

o Bewustzijn van teamsituatie: wat 
hindert en bevordert het functioneren 
van het team? 

o Briefing vooraf: wat kunnen we 
verwachten? Wie doet wat? Checklists. 

o Non-technical skills: elkaar kunnen en 
durven aanspreken. 

o Teamleider aanwijzen die overzicht 
houdt; duidelijke procedureafspraken 
(ook over elkaar aanspreken); oefenen 
in skillslab.  

o Blame-free omgeving. o Debriefing: wat ging goed? Wat kan 
beter? 

Drie kernelementen van CRM. 
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Om menselijke en omgevingsfactoren te optimaliseren is het van belang dat de 
zorgverlener de juiste kennis, vaardigheden en attitude bezit ten aanzien van 
veilig werken en leren. 
 
Hij laat dat als volgt zien: 
• Constructieve omgang met factoren die de eigen prestaties kunnen 

beïnvloeden. 
• Nemen van weloverwogen beslissingen om de veiligheid te optimaliseren. 
• Bewust omgaan met de interactie tussen kind en technologie en de impact 

hiervan op veilige zorg. 
• Kritisch na-/meedenken om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. 
• De voor- en nadelen van het gebruik van informatietechnologie begrijpen en 

deze gepast inzetten om veiligheid te bevorderen. 
• Op verantwoorde wijze met materialen en middelen omgaan.Ten aanzien van 

multidisciplinair samenwerken: 
• Is de zorgverlener een teamspeler, ook buiten de grenzen van de eigen 

werkomgeving. 
• Betrekt hij kind en ouders/verzorgers als partner actief bij het zorgteam en 

nodigt uit tot bijdragen aan hun eigen veilige zorg. 
• Durft hij anderen aan te spreken en maakt hij eventuele conflicten 

bespreekbaar. 
• Maakt hij gebruik van alle kwaliteiten in een team. 
• Draagt hij bij aan goede taakafstemming en communicatie in het team. 
• Kan hij leidingnemen als de situatie dit vereist, ongeacht hiërarchie. 
• Maakt hij effectief gebruik van alle, in het team en op de werkplek, aanwezige 

informatiebronnen (teamleden, patiënt, apparatuur en ondersteunende 
faciliteiten) om veilig en efficiënt op te kunnen treden. 

 
Ten aanzien van risicobewust handelen: 
• Begrijpt hij de complexiteit van zorg, zorgorganisaties en -situaties, en de 

invloed hiervan op de zorg voor het kind. 
• Kent en begrijpt hij de eigen rol als onderdeel van het systeem waarin hij 

werkt en weegt dit af tegen het eigen handelen. 
• (H)erkent hij risicovolle situaties met betrekking tot kind, zorgverlener of 

systeem en de gevolgen daarvan. 
• Stelt hij alles in het werk om (bijna) incidenten te voorkomen of te beperken. 
• Draagt hij veiligheidsoplossingen aan, kiest de best passende binnen het 

systeem gebruik makend van beschikbare informatie, kennis en evidence en 
draagt de verbeteringen uit. 

• Werkt hij planmatig aan invoering van veiligheidsoplossingen. 
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Ten aanzien van communicatie: 
• Communiceert hij duidelijk zowel verbaal als non-verbaal om incidenten te 

voorkomen. 
• Communiceert hij effectief in hoog-risicosituaties. 
• Werkt hij waar mogelijk volgens (communicatie)standaarden. 
• Maakt hij duidelijk schriftelijk verslag en zorgt voor volledige en adequate 

(patiënten)dossiers. 
• Vraagt, geeft en ontvangt hij feedback over (on)professioneel gedrag. 
• Bespreekt hij (bijna) incidenten open en eerlijk en communiceert hij 

respectvol met zowel collega’s als kinderen en hun ouders/verzorgers. 
 
 
 
  



Pediatric Emergency Procedures 
(PEP) 
Deel 1: Ontwikkeling van het kind 

  

 
 

© EDU-line, 2021 

 

4 

5-Stappen model in de praktijk  
 
1. Briefing:  

• Informeer team en pas CRM-principes toe 
 Maak taakverdeling (Wie? Wat? Hoe? 

Wanneer?) 
 Check materialen en hulpmiddelen (zie 

ook PRIL of digitale resuscitatielijst) 
 
2. Risk Inventory 

• Bespreek op basis van de voorinformatie te verwachten actuele en 
potentiele problemen. 

• Wees proactief en tref voorbereidingen voor de opvang van het kind:  
 
 

 Bereken hoeveelheden en doseringen van resp. infusie en medicatie op 
basis van verkregen voorinformatie (leeftijd of gewicht). (Zie ook (digitaal) 
PRIL). 
 

Soort Formule 
Gewicht  

• < 1 jaar 
• > 1 jaar 

 
• (Leeftijd in maanden : 2) + 4 
• (Leeftijd in jaren x 2,5) + 8 (geldt tot 10 jaar) 

Vochttoediening 
• Gemiddelde 

vochtbehoefte  

 
• Bolus 10 ml/kg (eventueel titrerend, beginnend bij 5 ml/kg)  

• Onderhoudsinfuus 

 
Medicatie  
Glucosebolus  2 ml/kg (Glucose 10%) 
Adrenaline 

• i.v. 
• i.o. 

 
Geef 10 microgram/kg intraveneus of intraossaal  
( 0,1 ml/kg van een 1:10.000 oplossing) 

Amiodaron i.v./i.o. 1e gift 5mg/kg (max. 300 mg); 2e gift 5mg/kg (max. 150 mg) 
Joules bij defibrillatie Bij een persisterend schokbaar ritme moet na 5 schokken een hogere 

energiedosis (tot 8J/kg, max 360J) en een andere positie van de pads voor 
defibrilleren worden overwogen (bron: NRR) 

Belangrijkste spoedberekeningen bij kinderen. 
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 Bereken/stel vast de gemiddelde waarden van vitale parameters. (Zie ook 

(digitaal) PRIL) 
 

Leeftijd in jaren Ademfrequentie per minuut 
<1 30 – 40  
1 – 2 25 – 35 
2 – 5 25 – 30 
5 – 12 20 – 25 
>12 15 - 20 

Ademfrequentie in rust naar leeftijdscategorie (Bron: APLS) 

 
 

Leeftijd in jaren Hartfrequentie per minuut 
<1 110 - 160  
1 – 2 100 – 150 
2 – 5 95 – 140 
5 – 12 80 – 120 
>12 60 – 100 

Hartfrequentie in rust naar leeftijdscategorie (Bron: APLS) 

 
 

Leeftijd in jaren Systolische bloeddruk  
5e percentiel 

Systolische 
bloeddruk  
50e percentiel 

<1 65 - 75  80 – 90 
1 – 2 70 – 75 86 – 95 
2 – 5 70 – 80 85 – 100 
5 – 12 80 – 90 90 – 110 
>12 90 – 105 100 – 120 

Systolische bloeddruk naar leeftijdscategorie (Bron: APLS) 
  



Pediatric Emergency Procedures 
(PEP) 
Deel 1: Ontwikkeling van het kind 

  

 
 

© EDU-line, 2021 

 

6 

 

3. Work Output 
• Pediatric Assessment Triangle 

(P.A.T.)* 1 
• Triage (op SEH: MTS/NTS/ESI)**  

*Snelle eerste observatie van het 
kind. 

 
Observeer in enkele seconden: 

 Alertheid (reageert alert/op 
aanspreken/op pijn/niet  
A.V.P.U.) 

 Ademarbeid (AH-frequentie 
traag/normaal/snel; gebruik van 
hulpademhalingsspieren) 

 Kleur (bleek/roze/rood) 
 

Bepaal het urgentieniveau 
(acuut/semi-acuut/niet-acuut) en 
alarmeer zonodig (kinder)arts, 
reanimatieteam of Spoed Interventie 
Team. 
 
• Start Primary & Secondary 

Assessment 
 ABCDE/Re-assessment/FGHI  
 Overdracht (SBAR) en/of 

Overplaatsing 
 
 
4. Debriefing 
 
 
5. Evaluation 
 
Op de volgende pagina’s worden de stappen 5 (Pediatric Assessment 
Triangle/Triage), 6 (Primary & Secondary Assessment) en 7 (SBAR) verder 
toegelicht en uitgewerkt.  

 
1 Pediatric Assessment Triangle (zie gedetailleerde uitwerking op volgende pagina) 

Stroomdiagram “Opvang vitaal bedreigd kind” (Turner 
& Leroy, P.L., 2011) 
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Pediatric Assessment Triangle 
 

 
Een zorgprofessional zal altijd, zeker in acute situaties, 
proberen om in zo kort mogelijke tijd een beeld te 
krijgen van de urgentie. De Pediatric Assessment 
Triangle (P.A.T.) (Auerbach, 2021) is een snel evaluatie-
instrument waarmee de hulpverlener in enkele 
seconden de klinische status van een kind in kan 
schatten en eerste prioriteiten vaststelt.  
Het subjectieve “pluis/niet pluis gevoel” kan hiermee 
worden geconcretiseerd.  
Ook kan het instrument bovendien van toegevoegde 

waarde zijn bij de triage op de Spoedeisende Hulp. 
 
 
 
Lees meer:  
http://emedicine.medscape.com/article/1948389-technique 
 
Men observeert snel: 
 
• Algemene indruk/bewustzijnsniveau (Appearance), passend bij de leeftijd, 

a.d.h.v.: 
o De spiertonus (beweegt het kind, of is het slap?) 
o De reactie (reageert het kind op zijn omgeving?) 
o De troostbaarheid (is te troosten door af en toe aan te raken, te 

knuffelen of toe te spreken; laat zich afleiden) 
o Het uiterlijk (de algehele indruk) 
o De spraak/huilen (of en hoe het kind spreekt/huilt) 

 Conclusie: bewustzijnsniveau alert of verminderd 
 

• Ademarbeid (Work of Breathing) a.d.h.v.: 
o Abnormale ademhalingsgeluiden (stridor) 
o Abnormale houding 
o Intrekkingen (gebruik van hulpademhalingsspieren) en neusvleugelen 
o Snelheid en diepte van de ademhaling 

 Conclusie: ademarbeid normaal of verhoogd 
 
 

Circulation to 
skin 

Afbeelding 1 Pediatric Assessment 
Triangle 

http://emedicine.medscape.com/article/1948389-technique
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• Perifere circulatie (Circulation to the skin) a.d.h.v.: 

o De kleur (roze, bleek, rood) 
o Gemarmerde huid 
o Cyanose 
o De perfusie 
o De perifere pulsaties 
o Hoe voelt de huid aan? 

 Conclusie: kleur/perifere doorbloeding is normaal of afwijkend 
 
 
Naar aanleiding van deze snelle observatie kan men ook het niveau van 
urgentie/de noodzaak van acuut handelen vaststellen, namelijk:  
 
1. Onmiddellijk 
2. Urgent 
3. Niet urgent 
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