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Klinisch redeneren CATHARINA ZIEKENHUIS         
ADCDE methode (analytische component)   

Dit document bevat het subsysteem ABCDE methode t.b.v. het ontwikkelen van analytische competenties KR. 

Dit programma is mede ontwikkeld door professionals uit het MUMC+ onder verantwoordelijkheid van de Maastricht UMC+ Academie. 



ABCDE
Team Werkplekleren

> Kijk of de patiënt de mond goed kan openen 

>  Kijk of er losse tanden/gebitselementen/vreemde voorwerpen  

zichtbaar zijn 

>  Kijk of er sprake is van een bloeding in de mond-keelholte 

>  Kijk voor braaksel en/of andere secreties in de mond-keelholte 

>  Kijk of er sprake is van een (dreigende) tongobstructie 

>  Kijk of er sprake is van oedeemvorming in de Airway

>  Luister of de patiënt zijn of haar stem gebruikt en op welke wijze 

>  Luister of er sprake is van een inspiratoire stridor

>  Voel of er tanden of gebitselementen loszitten/goed zitten

>  Bepaal zo nodig de Airway-Breathing status m.b.v. de  

Job-AID advanced 

>  CONCLUSIE: Doorgankelijk (D), Bedreigd (B) of Geobstrueerd (O)

Airway BreathingA B
>  Kijk of de patiënt spontaan ademhaalt 

>  Kijk naar de kleur van de patiënt (cyanose) 

>  Kijk of de patiënt hulpademhalingsspieren gebruikt en welke

>  Kijk of er sprake is van stuwing van de venae jugulari 

>  Observeer de thoraxbewegingen op diepte en symmetrie 

>  Observeer de positie van de trachea 

>  Luister of er beiderzijds ademgeruis is 

>  Luister naar expiratoire stridor of andere ademhalingsgeluiden

>  Voel hoe de integriteit (weke- en benige delen) van de thorax-wand is 

>  Voel of er sprake is van crepitaties die kunnen duiden op fracturen 

>  Meet de ademhalingsfrequentie 

>  Meet de saturatie (Cave laag Haemoglobine) 

>  CONCLUSIE: Sufficiënt (S), Insufficiënt (I) of Afwezig (A)

JOB-AID    Analytische systematiek ABCDE



ABCDE
Team Werkplekleren

>  Kijk naar de patiënt en observeer/inspecteer  

of deze uitwendige bloedingen heeft (inclusief drains) 

>  Kijk naar de patiënt en observeer/inspecteer of er  

oedemen aanwezig zijn

>  Observeer de kleur van de huid 

>  Voel de huid qua temperatuur en vochtigheid 

>  Palpeer een centrale pols op vulling en regelmaat 

>  Meet de polsfrequentie 

>  Meet de capillaire refill 

>  Meet de bloeddruk (systole, diastole, mean) 

>  Meet de urineproductie 

>  Meet de totale vochtbalans (input-output) 

>  Stel je op de hoogte van het Haemoglobine 

>  CONCLUSIE: Sufficiënt (S), Insufficiënt (I) of Afwezig (A)

CCirculation Disability D
>  Bepaal het bewustzijn van de patiënt d.m.v. de AVPU-score.  

(Alert/Verbal/Pain/Unresponsive) 

>  Analyseer de waarde van de Glucosespiegel  

en bel deze zo nodig door (don’t ever forget Glucose)

>  Analyseer het bewustzijn m.b.v. de Glasgow  

Coma Scale (Eyes/Motor/Verbal-score+pupillen) 

>  Observeer de pupillen op PEARL (Pupils, Equality And Reaction to Light) 

>  Bepaal de pijnscore 

>  Meet of de patiënt nekstijf is

>  Analyseer het gedrag van de patiënt m.b.v.  

SCEGS/Comfort schaal (Signalen/Cognitie/Emotie/Gedrag/Sociaal)

>  CONCLUSIE: Sufficiënt (S), Insufficiënt (I) of Afwezig (A) 

JOB-AID    Analytische systematiek ABCDE



ABCDE
Team Werkplekleren

E
JOB-AID    Analytische systematiek ABCDE

>  Kijk naar uiterlijke kenmerken  

(inspecteer de voor- en achterzijde van de patiënt) 

>  Observeer de huid op kleur, wonden, decubitus,  

zwelling en petechiën 

>  Observeer en controleer katheters, drains en sondes  

op werking, afstotingsverschijnselen en correcte plaatsing 

>  Observeer en controleer apparatuur op werking,  

juiste stand, juiste middel, juiste tijdstip 

>  Observeer het defaecatiepatroon 

>  Bepaal de voeding status van de patiënt m.b.v.  

de SNAQ/MUST score 

>  Meet de temperatuur 

>  Vraag of zoek op welke medicatie de patiënt gebruikt 

>  Welke omgevingsfactoren van invloed zijn op een kwalitatief  

en veilig patiëntenproces

>  Mocht er een verstoring zijn in een kwalitatief en 

veilig patiëntenproces; Communiceer dit in 

collegiaal- en/of multidisciplinair verband

Exposure / Environment Analyseer en concludeer
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Klinisch redeneren CATHARINA ZIEKENHUIS         
SCEGS methode (analytische component)   

Dit document bevat het subsysteem SCEGS methode t.b.v. het ontwikkelen van analytische competenties KR. 

Dit programma is mede ontwikkeld door professionals uit het MUMC+ onder verantwoordelijkheid van de Maastricht UMC+ Academie. 

SCEGS
Team Werkplekleren



SCEGS
Team Werkplekleren

> Moedig de patiënt aan zijn/haar klachten te vertellen aan jou 

>  Moedig de patiënt aan uit te leggen hoe hij/zij deze klachten ervaart 

>  Ga daarbij uit van de symptomen die de patiënt zelf van belang acht 

Signalen

Cognitie   (DENKWERELD)

S

C
>  Vraag aan de patiënt wat hij/zij denkt, weet, fantaseert  

over zijn/haar klachten 

>  Vraag aan de patiënt wat hij/zij van jou en andere hulpverleners 

verwacht 

>  Percipieer vooral op de inhoud van wat er gezegd wordt, 

de zuiver verbale boodschap 
De woorden van de patiënt zijn dus vaak letterlijk op te schrijven.

>  Observeer de emoties die vooral zijn op te maken uit 

non-verbaal gedrag, zoals gezichtsuitdrukking en lichaamshouding.  

De patiënt kan bijvoorbeeld angstig, somber boos, verdrietig worden 

vanwege zijn symptomen, maar ook onverwacht lacherig of opgewekt

>  Geef ook aan waaruit (mimiek, presentatie) je opmaakt wat 

de patiënt voelt

EEmoties   (GEVOELENS)

JOB-AID    Psycho-sociale systematiek SCEGS



SCEGS
Team Werkplekleren

Gedrag G
>  Vraag aan de patiënt wat hij/zij doet of vermijdt omdat hij/zij  

deze klachten heeft 

>  Observeer tijdens allerlei handelingen het bovenstaande 

>  Geef alleen eigen waarnemingen van gedrag zo objectief  

mogelijk weer

>  Informeer naar de reactie van partner, kinderen, ouders, collega’s enz.

>  Vraag of de patiënt zich zorgen maakt over de mensen in  

zijn/haar sociale omgeving 

>  Observeer of de patiënt steun heeft aan zijn/haar sociale omgeving 
Ziekte beïnvloedt het sociale systeem en omgekeerd

SSociaal   (OMGEVING)

JOB-AID    Psycho-sociale systematiek SCEGS
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Klinisch redeneren CATHARINA ZIEKENHUIS        
EWS methode (analytische component)   

Dit document bevat het subsysteem EWS methode t.b.v. het ontwikkelen van analytische competenties KR. 

Dit programma is mede ontwikkeld door professionals uit het MUMC+ onder verantwoordelijkheid van de Maastricht UMC+ Academie. 



EWS
Team Werkplekleren

JOB-AID    Observatie systematiek EWS

Patiënt scoort 1pt -> EWS bepalen -> 3 arts-assistent bellen

1. 30 min. voor arts-assistent om behandelplan op te stellen
2. 20 min. voor evalueren behandeleffect
3. Indien geen effect -> SIT bellen door arts-assistent
4.  Indien niet wordt voldaan aan 1,2 of 3 -> SIT bellen door  

verpleegkdige

SIT: SEIN 119580

Score 3 2 1 0 1 2 3 Totaal
Hartfreq. ≤ 40  

b/min
41 – 50  
b/min

51 – 100  
b/min

101 – 110  
b/min

110 – 130  
b/min

≥ 130  
b/min

Systolic
bloeddruk

≤ 70  
mmHg

71 – 80  
mmHg

81 - 100 
mmHg

101 - 200 
mmHg

≥ 220 
mmHg

Ademfreq. ≤ 9  
t/min

9 – 14  
t/min

15-20  
t/min

21-30  
t/min

≥ 30  
t/min

Temperatuur ≤ 35,1 °C 35.1-36.5 °C 36.6-37.5 °C ≥ 37.5 °C

Bewustzijn A V P U

A = Alert V = reactie op aanspreken P = reactie op pijn U = geen reactie

> Wanneer u ongerust bent over de conditie van de patiënt: 1 punt extra
> Wanneer de urineproductie <75 ml gedurenden de afgelopen 4 uur: 1 punt extra
> Indien saturatie < 90% ondanks therapie: geef 3 punten
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Klinisch redeneren CATHARINA ZIEKENHUIS         
SBARR methode (analytische component)   

Dit document bevat het subsysteem SBARR methode t.b.v. het ontwikkelen van analytische competenties KR. 

Dit programma is mede ontwikkeld door professionals uit het MUMC+ onder verantwoordelijkheid van de Maastricht UMC+ Academie. 



SBARR
Team Werkplekleren

>  Beschrijf de naam van patiënt en locatie, de reden  

van opname en de actuele problemen ahv de MEWS 

Situatie   (ALLEEN DE AFWIJKINGEN) 

Background   (RELEVANTE ACHTERGROND)

S

B
>  Beschrijf de relevante medisch/verpleegkundige voorgeschiedenis,  

de relevante medicatie en meldt eventuele behandelbeperkingen  

NR-NRNB-NIC

>   Beschrijf hier of je vindt dat de patiënt achteruit of  

vooruit gaat en beschrijf de ABCDE met eventuele  

uitgevoerde interventies en resultaten

A = Airway (potentiële)  bedreigingen op basis van feitelijke

 observaties+interventies

B = Breath (potentiële)  bedreigingen op basis van feitelijke

 observaties+interventies

C = Circulation (potentiële)  bedreigingen op basis van feitelijke

 observaties+interventies

D = Disability/Environment (potentiële)  bedreigingen op basis van feitelijke

 observaties+interventies

E = Exposure/Environment (potentiële)  bedreigingen op basis van feitelijke

 observaties+interventies

O = Onderzoeken en relevante bloeduitslagen

AAssessment   (JOUW BESCHOUWING VAN DE SITUATIE)

JOB-AID    SBARR in klinische situaties



SBARR
Team Werkplekleren

Recommendation   (AANBEVELINGEN) R
>  Beveel aan vanuit de ABCDE  

(in de A verwacht ik..., in de B verwacht ik... enz.)

>  Vraag aan je collega of arts om je aanbeveling te  

herhalen!

RRepeat   (HERHAAL)

JOB-AID    SBARR in klinische situaties


