


Nu de boekenstand afgesloten is…



Urgentie in de badkamer
CO‐intoxicatie met dank aan HAIO Sofie

• Patiënt “niet goed” in de badkamer.

• Zet zelf het raampje open, kleedt zich aan en rijdt naar 
spoed…

• HbCO 14,5% 

• Transfert naar UZ en enkele uren zuurstoftank.

• 1 w later RP bij HAIO: sinds 2d na opname:
– opnieuw “slecht” voelen:

• Concentratiestoornissen

• Slaapproblemen

• stramme spieren

• Anamnese: vaker plassen, traagheid in beweging, parkinsonisme?





Bron 1
< 3’36”



Urgentie in de badkamer
gevolgen CO‐intoxicatie met dank aan HAIO Sofie

“meest verraderlijke effect is het laattijdige optreden
(binnen de één tot drie weken) van 
neuropsychiatrische restletsels met invloed op het 
gedrag, vooral bij kinderen.”



Urgentie in de badkamer
gevolgen CO‐intoxicatie met dank aan HAIO Sofie

CKS: 

“A wide range of neurological abnormalities 
may occur including structural damage to the 
brain, blindness, deafness, and extrapyramidal
effects. In people surviving severe carbon 
monoxide poisoning, the onset of neurological 
deterioration may be delayed by several days. 
Memory impairment and changes in 
personality may persist long term.



Urgentie in de badkamer
gevolgen CO‐intoxicatie met dank aan HAIO Sofie

• Hoe verder ?
– Geen duidelijke guideline

– “verder uitwerken neurologie”

• In ieder geval: neurologische tekenen na 
herstel
– Kunnen lijken op hyperventilatie en “verwerking”

– Maar soms post‐ischemisch letsel organische 
schade !



Urgentie in de badkamer
het plasje…

• “vol is vol” = derde verwittiging: <5’
• Eerste drang (40% van de capaciteit)‐ 30 min 

ophouden kan

• Sterke drang (70% van de capaciteit) – 15 min 
ophouden kan



Het ongewilde plasje…
Aanpassingen dagelijks leven

• Steeds belangrijk:  50 % effect !!!
– drinkgewoontes

– plasgedrag

– rookstop

– kledij

– vermageren

– “voelen” van (en “luisteren naar”) blaas ...



De regel van 30”

• Meisjes kunnen het maar mogen niet.

• Als jongens het willen doen zoals meisjes, dan 
vliegt hun hoofd er af

Dè uitdaging:
Wie houdt 
meisjes 30”
bezig op het 

toilet ?



Afkoeling – fysiologie (1)

Afkoeling van het lichaam gebeurt op 4 manieren

• Conductie

• Convectie

• Radiatie

• Verdamping



Afkoeling – fysiologie (2)

• Conductie:
– transfer via fysisch contact (vb. opwarmen stoel)

– Normaal: ong 2% v/h temperatuursverlies

• Convectie:
– transfer van lichaam naar lucht en damp

– nl 10% v/h temperatuursverlies

– of omgekeerd als omgevingstemperatuur hoger dan
lichaamstemperatuur.



Afkoeling – fysiologie (2)

• Radiatie: 
– transfer via electromagnetische golven

– nl 65% van warmteverlies

– Stopt zo omgevingstemperatuur > 37°C, dan enkel
nog verdamping mogelijk.

• Verdamping: 
– afhankelijk van relatieve vochtigheidsgraad (hoe 
hoger, hoe inefficiënter) 

– Verdamping van 1 ml zweet = verlies 0,58 kcal.



Intermezzo: Wisselkoers
1 liter zweet
Idee voor nieuwe vermageringstechniek: 
leg uw pt op een waterbestendig bed en 
giet er een liter water over…

590 kCal

If you houseclean for 2 hours and 35 
minutes, 
you will burn approximately 525 calories.*

If you ride a bike for 1 hour and 25 
minutes, you will burn approximately 
500 calories.*



Joggen : 420kCal/uur

• Pint: 16 ‘ lopen – 115 kCal

• Wijn: 15’ – 105 kCal

• “Duvelken”: 32 ‘ – 221 kCal

• Opgelet: zodra de kinderen uit huis zijn en je 
makkelijker Bourgondisch gaat leven: start to run !

• www.alcoholhulp.be

http://www.alcoholhulp.be/


hitteslag

• www.itg.be lecture notes

• “kleine kwalen in de huisartsenpraktijk”

• American Family Physician: www.aafp.org

http://www.itg.be/
http://www.aafp.org/


hitteslag

• Warmte syncope: vasodilatatie

• Warmte uitputting:
– Centrale temp 38‐39 °C

– Spierkrampen (electrolietenstoornissen)

– Malaise

– Hoofdpijn

– Misselijkheid

• Hitteslag:
– Centrale temp 39‐40°C

– Neurologische verschijnselen (verward, convulsies)



Hitte‐uitputting ‐ behandeling
• Water !

– Drinken

– Op huid laten verdampen (ev combinatie met ventilator).

– Opletten met  ijs: perifere vasoconstrictie verhindert 
warmteverlies (vb. wel thv oksel en lies)

– Na 2‐3 uur herevalueren – zo niet beter: verwijzing

• Hitteslag (dus met neurologische ss)
– Idem

– Verwijzing tweede lijn (o.a. lavages rectaal of peritoneum)





Pseudo‐urgentie…
tijdens de hittegolf

• Gina doet nu precies meer aanvallen, is dit door de 
warmte ?

• Gina moet van de neuropsychiater veel meer 
drinken tijdens de warmte… dus we hebben dit 
gedaan… we mochten ook een tegretol extra geven 
bij aanvallen…

• Labo: Na+ 123 ‐ osmolaliteit 253 ‐ creat 0,4 – geen 
inflammatie



Chronische medicatie bij 
hittegolf www.bcfi.be









Pseudo‐urgentie

• Pseudo IADH  (Inappropriate ADH) bij tegretol

• Hyponatriëmie is chronisch en goed verdragen, want 
langzaam instellend geeft meestal geen probleem

• snelheid is belangrijker dan absolute waarde hoewel toch 
best niet onder de 120

• therapie: of zout geven doch dit kan te snelle stijging 
veroorzaken

• dus best vochtrestrictie op 1.5 l per dag en na 1w 
controleren

• Vochtrestrictie – geen extra tegretol maar iets dalen – na 2 
dagen aanvalsvrij, ondertussen tegretol gehalveerd…
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Hypothermie: kerntemperatuur < 35°
Graden van hypothermie*

Mild (32°‐35°)

Gemiddeld (30°‐32°)

Ernstig (<30°)
• Exacte cijfers wijzigen naargelang bron

• Accidenteel/therapeutisch

Hypothermie ‐ definities
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Fysiologische reactie
Vasomotorische regulatie 

Rillen

Natuurkundige processen
Verdamping: natte kledij  afkoeling 20‐25 maal 
sneller

Conductie: koude ondergrond, koud water  afkoeling 
32 maal sneller

Convectie: wind

Radiatie: onbedekt hoofd  50% warmteverlies

Accidentele Hypothermie ‐ pathofysiologie
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TER PLAATSE

Slachtoffer horizontaal houden (verplaatsing 
van bloedvolume)

veilige, beschutte omgeving

ademweg vrij, zuurstof (verwarmd?)

natte kledij  , afdrogen, isolatiedeken.

Accidentele hypothermie



32

actieve opwarming ter plaatse in zinloos

verdere afkoeling voorkomen is wel belangrijk

OP SPOED

passieve opwarming bij milde hypothermie: 
dekens, warme infusen, warme zuurstof

actieve opwarming bij matige hypothermie:

opwarmingssystemen bv. Bair Hugger® 

actieve opwarming bij ernstige hypothermie

beademing, maagspoeling, peritoneale
spoeling, extracorporele circulatie

Accidentele Hypothermie ‐ therapie
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• Hypovolemische shock door perifere vasodilatie tijdens 
opwarming

• “After drop”: verdere daling van T° door conductie van 
warmte van kern  schil (eerste 15‐30’ na verwijdering uit 
koude, kan 5°C dalen)

• Respiratoire verwikkelingen (secreties, oedeem, aspiratie 
maaginhoud, infectie)

• Verstoorde farmacokinetiek tgv gewijzigde hepatische en 
renale clearance (ook opletten bij intoxicaties!)

• Invasieve technieken/ingrepen verhogen risico op aritmie

Hypothermie ‐ complicaties
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Verdrinking
fysiologie - hulpverlening



Verdrinking: fysiologie

• Strijd om niet onder te gaan – paniek

• Adem inhouden en slikreflexen ( reflexapnoe: reflexmatige 
sluiting van de stembanden)

• Stop reflexapnoe.  Ademhalingscentrum wordt geprikkeld en 
water wordt ingeademd

• Nieuwe ademhalingsstilstand tgv ernstige hypoxie + 
circulatiestilstand.

• 10‐15% droge verdrinking (verstikking tgv reflexapnoe)

• 85‐90% inademen van water
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Verdrinking  onderdompeling
Eigen veiligheid bij reddingspoging

bij voorkeur zelf niet in water

vermijden dat slchtoffer u aanraakt

indien slachtoffer buiten BWZ en indien 
getraind: 
event. zelf in water gaan (steeds
drijfvermogen mee!)

Verdrinking 
hulpverlening



Verdrinking: beleid

• Zo snel mogelijk uit water.   Horizontale evacuatie.  Cave CWZ‐
trauma.

• Verwijderen van natte kledij

• Afdrogen en dekens

• ABC:
– Jaw thrust: vrije luchtweg? Verwijderen van vw, modder en braaksel 

(vingerreiniging/aspirator)  Géén drainage van water uit de longen.

– Ademhaling?  Geef 5 initiële beademingen.

– Pols?  Afwezig, dan onmiddellijk CPR.

• Altijd vocht geven bij opwarmen! (hypovolemische shock !)

• Na 1 min CPR HC100 verwittigen (verdrinking is MUG indicatie)
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NOBODY IS DEAD 

UNTIL WARM AND DEAD !
Onder de 35°C: ↓ ademhaling, ↓ bloeddruk, ↓ ritme “ schijndood” 

Verdrinking ‐ hypothermie

www.erc.edu



Verdrinking ‐ tips

• Overleving in koud water (10°C): 2,5 uur

• Reddingsvest helpt echt want:
– Zwemmen koelt 37% sneller af

– 1 km zwemmen kan al onderkoeling geven

– Grootste afkoeling  thv hoofd, dan zijkant thorax, 
dan liezen.

• Dus: hoofd boven , armen tegen borst, benen 
optrekken (foetushouding): 50% meer overleving

• Omhelzen:  50% meer overleving



Hydrocutie – “immersion
syndrome”

Plotselinge dood na onderdompeling in (zeer) koud 
water

– uitgesproken duikreflex (met extreme bradycardie door 
vagale prikkeling)

– anderzijds door massieve norepinefrine vrijzetting in de 
ventrikel‐ en skeletspieren met als gevolg 
ventrikelfibrillatie.

Dus wie op woensdagvoormiddag niet onmiddellijk
in het water sprong, maar eerst voorzichtig 

voelde met de dikke teen …
deed aan preventie van plotse dood !



Falende filters…



www.diabeteswijzer.be



Vermijd een koude douche… Meten is weten : GFR : evolutie



Wie schrijft blijft weten…

Vooral orthopedisten, 
fysiotherapeuten en 
tandartsen, spoedartsen, 
radiologen…

Een tip voor uw 
zorgtrajectenpromotor ?



geringe  
handknijp-

kracht

vermagering

vermoeidheid

krachtverlies

“AAT”

afname 
loopsnelheid

Frailty

weinig 
beweging in 
de vrije tijd

anorexie

krampen

bloedings-
neiging

jeuk

Uremie

De nieren maken slagzij, 
alle hens aan dek ?



Niertransplantatie
Rol van de huisarts:
• Eerste lijnsgeneeskunde, in nauw overleg met nefroloog.

• CAVE: 

– dosisaanpassingen vlg. nierfunctie.
– geneesmiddelen-interacties!

• Neoral Sandimmun + macrolide =

• Imuran + allopurinol =
• Prograft (tacrolimus) + diarree geeft toxische 

spiegels tacrolimus (metabolisatie niet enkel in lever 
maar ook in dundarmcellen)



1. Drempel tot waarschuwing op “laag” zetten
2. Medicatie altijd invullen
Dan moet je minder “OOSen” (anders micromedex…)



‘t regende tranen binnenin mijn hart….
Cardiovasculaire urgenties

• De eerste behandeling van hypertensie bij obesitas is…
– een aangepaste manchet kopen !

• Hoeveel weegt 1 liter water ?
– Dus gebruik een weegschaal bij hartfalenpatiënten – LG stijging gaat een decompensatie

enkele dagen vooraf.

• Oorzaken acuut hartfalen …
– Medicatie “vergeten”

– NSAID

– “AAA”:  acuut coronair sy, aritmie, arteriële hypertensie

• Leeragenda “dringend”
– Vermijd necrose na Dauerbindes door een EAI te leren meten (met doppler of 

stethoscoop – zie minerva)

– EAI als  marker voor cardiovasculair lijden…



Diagnose hypertensie



“de spons erover…”
Rasgebonden factoren 

• Afrikaanse en Aziatische origine: soms zeer 
hardnekkige (en op jonge leeftijd ontstane) HT

• Specifieke studies tonen hier specifiek voordeel van  
diuretica en/of calciumantagonisten 

(in vergelijking met betablokkers en ACEI)



Man, 36
“hoofd ontploft”

Toch geplast 
zoals een vrouw

Gisteren 
proberen te 
hydrateren
met Heineken

dehydratie

De les van Jef Boeckx
volledig begrepen

51

Centraal : niet‐pluis symptoom of 
cluster 

Binnencirkel : 
ernstig en behandelbaar 

abstractie van frequentie

verantwoord tijdsbestek

Buitencirkel : wel volgens frequentie

“desequilibrium”
post dialyse
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www.kabisa.be
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Water in de buik …

Vruchtwater ?

• Lees de aanbeveling 
zwangerschapsbegeleiding

• Meet en noteer een start‐
BD (vooraf).

Ascites ?

• Durf te (laten) prikken om 
ook deze 
symptoomverlichting te 
kunnen bieden aan uw 
palliatieve patiënt.

• Catheter helemaal 
inbrengen + fixeren

• Afvoerslang fixeren



De vraag van Johan

• Als we ORS drinken, dat is zout, gaan we dan 
niet extra dehydrateren ?

• ORS is isotoon



het niet getoonde cartoontje…
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