0.1

ALS-handelingsschema reanimatie volwassene
ten tijde van COVID-19 versie 19-06-2020
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COVID-19
(verdacht)
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ambula nce ve rpleegkun dige

ambula nce ch auffeur

pbm co nfo rm LPA
COVID-19 protocol

pbm co nfo rm LPA
COVID-19 protocol
zo spoedig m ogelijk

kijk naa r a demhaling en tekenen van leven (niet luister en, niet voe len)
star t/continueer thoraxcompressies, plaa ts d efi bpads, monitor oplad en 150-200 J

evalue er r itme (maxima al 5 seconden)
defibrill eer bij polsloze V F / VT (dumpe n e nergie bij PEA/asystolie)
stem airwaymanage men t af
maak klaa r voor airwaymanage me nt (eerst b acterie/virusfilter op SAD/tube)

assisteer bij airwaymanage me nt

plaa ts S AD/tube
(altijd met bacterie/virusfilter)
controleer SA D/tube op juiste positie
altijd ca pno, evt. swivel

thoraxcompressie s:bea demingen 30:2 syn chro on, monitor oplad en 200-360 J
na 2 minuten: evalue er r itme (maxima al 5 seconden)
defibrill eer bij polsloze V F / VT (dumpe n e nergie bij PEA/asystolie)
thoraxcompressie s:bea demingen 30:2 syn chro on
indi en beschikba ar: positionee r MTC-device en zet aan, 30:2

continueer AL S-rean imatie conform L PA 8.1
Reanimatie
volwassen e

5.2

- vanaf start air waymanag ement on besche rmde first respo nders e n o mstander s op
tenminste 1,5 meter zette n/hou den
- orga niseer na afl oop desinfectiemoge lijkheid vo or first respo nders e n o mstander s
- verwijs first responde rs bij vragen naa r h un eigen orga nisatie
- bron: http s://www.rean imatie raad.nl/
airwaymanag eme nt
- masker/ball on beademing word t niet toeg epast
- voorkeur SAD, twe ede ke us end otra ch ele tub e
- tijdens plaatsi ng SAD/tube geen thoraxcompressies uitvoeren
- na plaa tsing SAD/tube synchroo n b eademen 30:2
bep erk he t aantal ambulan ceh ulpverlene rs dat direct contact heeft met de pa tiën t zo
veel mo gelijk: twe ede ACH bijv. inzetten al s omloop
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0.1

ALS-handelingsschema reanimatie volwassene
ten tijde van COVID-19 (VLPA) versie 19-06-2020

Samen vatting
Uitg angspunt is dat e en patiënt ge reanimee rd word t zoals in LP A 8.1 beschreven, tenzij
de patiënt zich (vermoede lijk) in de besmettelijke perio de van COVID-19 bevind t. Het
gaa t om e en a antal mog elijke situaties. Zoals b ij e en laboratoriu mb eve stigde casus met
nog aa nwe zig be smettin gsrisico, patiënt me t COVID-19 klachte n e n n og i n a fwachting
van test(uitslag). De mee st voo rko me nde CO VID -19 klachte n zijn pre-existen te
verkoudhe idsklachten (zoals n eus-verkoudhe id, loop neus, niezen, keelpijn), hoe sten,
ben auwdheid, verhog ing of koorts, plotseling verlies van re uk en/of smaak. Bij gere de
twijfel van ambulancezorgp rofe ssiona ls wordt g ereani mee rd me t PBM con form LPA
COVID-19. Daarbij worde n h andelin gen die de kans op ae roso lvo rmi ng verg roten
zoveel mo gelijk b eperkt.
Afbakenin g be smette lijkheid COVID-19 patiënt: een lab oratorium bevestigd e COV ID-19
patiënt wo rdt als niet besmetteli jk meer gezien na minimaal 7 dag en na start
symptomen (of in dien onbe ken d d atu m monste rafname) EN ten min ste 24 uur
symptoomvrij. Sympto omvrij van COVID-19 betekent g een ko orts, gee n d iarree, gee n
spierpij n, gee n keelp ijn, gee n b enauwdhe id, gee n n eusver kou dheid.
Geb ruikte richtlijnen en literatuur
- NRR richtl ijn “Reanimatie buiten het ziekenh uis tijdens de CO VID-19 pan demie”
(herzien e versie 15 juni 202 0)
- http s://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 (versie 17 juni 202 0)
Expert opinion
Achtergron dinformatie
Na ritmecheck, zo n odig met defibril latie , is h et van het gro otste b elang om zo snel
mogelij k een gezekerde luchtweg te creëren . Pas luchtweg man agement toe waarb ij
een supra glottisch a irwa y device d e e erste keus is voo r a mb ulanceper son eel . Intu batie
is tweede keus. Zet een ba cterie/virus filter op h et device alvorens deze in te brenge n.
Het is b elangr ijk de borstco mp ressies te sto ppen ti jdens l uch tweg -interventies.
Herstar t de borstcompre ssies zo snel mo gelijk . Ond erbree k borstcompr essies tijd ens
de bea deming ook n adat d e lu chtweg is gezekerd .
Maak g ebruik van mechani sch tho raxcompr essie appa ratuur (MTC) indi en deze
aan we zig is. Ook al heeft het g ebruik ervan geen bewezen invloed op de overleving,
het beperkt he t aantal nood za keli jke hulp ve rleners en garand eert constante
compressi ekwaliteit. Ook bij gebru ik van MTC di enen de borstcompr essies
ond erbroken te word en tijd ens luchtweg-interventies e n tijden s bead eming.
De NRR h eeft in ove rleg met AZN, de NVMMA, het RIVM e n Har tslagNu het a dvie s
voor tijd elijke aanpassing van de r eanimatierichtlijnen (10 apri l 202 0) herzien. Naar het
oord eel va n d e d eskund igen van deze o rganisaties is het veran twoord en der halve
bela ngrijk dat we de reanimatiezorg weer te rug breng en naar de eerde r b estaan de
praktijk. Het aan tal mensen dat besme ttelijk is , is d e afgel open perio de (mei/juni 202 0)
flink ge daald. Deze d aling maakt dat d e kans dat e en p ati ënt met ee n circulatiesti lstand
besmetteli jk is als ze er l aag wo rdt ing eschat . Daarna ast ka n ie dereen met coro na
gere lateerde klachte n zich sind s 1 juni laten testen Dit maakt dat naaste n o ver het
alge me en goed op de hoog te zijn van ee n e ven tue le besme tting met het S ARS -CoV-2
virus.

www.ambula nce zo rg.nl/actu eel/corona viru s
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