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Abstract 
 
Probleemstelling: Momenteel wordt in België de traumapatiënt naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis vervoerd. Om te zorgen voor een lagere mortaliteit en kleinere kans op een 
langdurige handicap of heropname is het belangrijk om een traumapatiënt in het geschikte 
ziekenhuis te behandelen. Een patiënt moet op basis van zijn verwondingen naar een level 
1, 2 of 3 ziekenhuis vervoerd worden. Hiervoor is er nood aan een duidelijk, gestructureerd 
triageprotocol dat aangeeft onder welke voorwaarden de patiënt naar een level 1 
traumacentrum vervoerd moet worden. Om dit protocol te kunnen samenstellen is het van 
groot belang om een duidelijke definitie te vormen van een ernstig trauma.  
 
Methode: Er werd een literatuurstudie opgesteld van wetenschappelijke artikels. Deze 
werden verkregen via een aantal databanken: Pubmed, Limo en Cochrane Library. De 
meeste artikels dateren van maximum tien jaar geleden, aangezien het een actueel 
onderwerp betreft.  
 
Resultaten: Er is geen definitie van een ernstig trauma dat overal aanvaard wordt. Er zijn 
heel wat verschillende traumascores beschikbaar die dit kunnen helpen met het 
identificeren. Deze scores hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Geen van de besproken 
triageprotocollen voldoen aan de vooropgestelde richtlijnen rond over- en ondertriage. 
Deze richtlijnen werden opgesteld door The Amarican College of Surgeons Committee on 
Trauma. De aanbevelingen van de literatuur worden samengelijst om samen met de 
bestaande protocollen van Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten een prehospitaal 
trauma triageprotocol samen te stellen voor België.    
 
Conclusie: Er is nog heel wat onderzoek nodig om een goed prehospitaal triageprotocol 
samen te stellen. Het begint bij het vormen van een duidelijke, algemeen aanvaarde 
definitie van een ernstig trauma. Er moet rekening gehouden worden met de huidige 
richtlijnen omtrent over- en ondertriage. De literatuur geeft enkele aanbevelingen voor de 
verbetering van de bestaande prehospitaal triageprotocollen. Deze richtlijnen, combinatie 
met de voorbeelden die gebruikt worden in deze literatuurstudie, worden gebruikt om een 
triageprotocol te vormen voor België.  
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Voorwoord 
 
Deze specialisatieproef is geschreven ter afsluiting van de bachelor na bachelor in de 
intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Onze specialisatieproef heeft als onderwerp het 
prehospitaal triagesysteem voor traumapatiënten in België. We kozen voor dit onderwerp 
uit persoonlijke interesse en omdat het in België een zeer actueel onderwerp is. Het is een 
vrij onbekend onderwerp voor ons, waardoor we de mogelijkheid krijgen om ons hier 
verder in te verdiepen. De literatuurstudie is opgebouwd uit twee delen. Allereerst wordt 
er gekeken naar verschillende manieren om een ernstig trauma te definiëren. In het 
tweede deel worden er verschillende prehospitale trauma triagesystemen vergeleken en 
wordt de efficiëntie ervan verder geëvalueerd. Nadien wordt er op basis van alle 
bevindingen een prehospitaal triageprotocol gemaakt voor België.   
 
Deze specialisatieproef hebben wij uiteraard niet alleen kunnen verwezenlijken. Via deze 
weg bedanken wij graag alle personen die ons geholpen hebben bij het schrijven van deze 
specialisatieproef.  
 
Een speciale dank gaat uit naar onze promotor Johan Asnong  en onze inhoudsdeskundigen  
Lars Smout en Marijn Van Gelder voor alle steun en begeleiding. Dankzij hun 
tijdsinvestering zijn wij kunnen groeien in dit leerproces en tot een mooi resultaat 
gekomen.  
 
Yentl Schoofs en Lotte Vangenechten 
Leuven, mei 2019  
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Inleiding 
 
Wereldwijd zijn ernstige trauma’s de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit 
(KCE, 2017). Elke minuut sterven er tien mensen ten gevolge van een ernstig trauma (Van 
Rein et al.,  2018). Daarnaast is het de grootste doodsoorzaak bij mensen jonger dan 40 
jaar (Sartorius et al., 2010). Van de vele MUG interventies gaat het in 3,6% tot 4,8%  van 
de oproepen over ernstige trauma’s. Dit zijn zo’n 3 295 tot 3 959 patiënten per jaar. Om 
deze trauma’s zo goed mogelijk op te vangen, is er nood aan een prehospitaal 
triagesysteem in België (KCE, 2017).  
 
De wet in België stelt dat een patiënt vervoerd moet worden naar de dichtstbijzijnde 
erkende spoedgevallendienst. Zo worden 3 856 patiënten met een ernstig trauma naar 
145 verschillende erkende spoeddiensten vervoerd. Dit gaat van één patiënt per ziekenhuis 
tot 165 patiënten met een mediaan van 17 patiënten per ziekenhuis. Deze verspreiding is 
te groot wat zorgt voor een versnippering van het budget voor ziekenhuizen. Door de 
patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen, moet ervoor gezorgd worden dat 
al deze teams over de juiste middelen en vaardigheden beschikken. Dit is op lange termijn 
financieel niet haalbaar. Deze grote versnippering zorgt eveneens dat veel teams niet de 
nodige expertise en competenties hebben om een ernstig trauma correct op te vangen. Op 
termijn moet dit veranderen en moet de patiënt vervoerd worden naar een bepaald 
ziekenhuis in functie van de verwondingen (KCE, 2017).  
 
De behandeling van een patiënt in een traumacentrum verhoogt de kans op overleving en 
vermindert het risico op blijvende letsels en een langdurige handicap (van Rein et al, 
2018). Wanneer een patiënt fout getrieerd wordt, stijgt de mortaliteit en morbiditeit voor 
deze patiënt. Daarbijkomend is er kans op een langer verblijf in het ziekenhuis (Johnson, 
2016). Een opname in het juiste traumacentrum zorgt voor een lagere kans op heropname 
en vermindert het de kans op secundair transport naar een traumacentrum in tweede tijd 
(Staudenmayer, Weiser, Maggio, Spain & Hsia, 2016). Dit gebeurt in acht procent van de 
gevallen. Slechts negen procent van alle secundaire transporten gebeurt de dag van het 
ongeval zelf (KCE, 2017).  
 
Een prehospitaal triagesysteem moet met verschillende factoren rekening houden. Er zijn 
grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld bij kinderen en ouderen (Van 
Der Sluijs, 2018). Deze laatste twee groepen zijn moeilijk om te triëren en hebben een 
hogere kans op over- en ondertriage (Van Rein, Van Der Sluijs, Raaijmakers, Leenen & 
Van Heijl, 2018). Ongeveer zeven procent van de ernstige trauma’s zijn kinderen jonger 
dan 16 jaar. Door de toenemende vergrijzing zijn er steeds meer oudere mensen met een 
ernstig trauma. In 2015 gingen 14% van alle trauma’s over een ouder persoon (ouder dan 
75 jaar). In vergelijking met de 11% ouderen in 2009 is dit een stijging (KCE, 2017). Er 
wordt in deze specialisatieproef niet gekeken naar de oudere populatie (> 65)  en kinderen 
(< 16) (Van Der Sluijs, Van Rein , Leenen, & Van Heijl, 2018 ; Vanmechelen, 2019). Dit is 
voor deze specialisatieproef te uitgebreid.  
 
De basis van een goed prehospitaal triagesysteem ligt bij een goede definitie van een 
ernstig trauma. Er is geen algemeen aanvaarde definitie van een ernstig trauma, maar er 
zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken die gebruikt kunnen worden (KCE, 2017).   
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In deze specialisatieproef wordt er gezocht naar een correcte definitie van een ernstig 
trauma. Dit is belangrijk om een goede basis te vormen voor het prehospitaal trauma 
triagesysteem. Wanneer er een duidelijke definiëring bestaat, kan er overgegaan worden 
naar het zoeken van een geschikt prehospitaal triageprotocol specifiek voor patiënten met 
een trauma. Vervolgens worden er verschillende protocollen van andere landen binnen 
Europa en de Verenigde Staten vergeleken. Tenslotte kan er op basis van het 
gezondheidssysteem in België een passend protocol gevormd worden.   
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1. Methodologie  
 
Om inzicht te krijgen in het prehospitaal triagesysteem, de correcte triage van ernstige 
trauma’s en de definitie van een ernstig trauma, werd er een literatuurstudie opgesteld. 
Nadien wordt er gekeken naar de verschillende triagesystemen in het buitenland. Op basis 
van al deze bevindingen kan er nadien een prehospitaal triageprotocol voor België 
geschreven worden. Er werd gezocht naar artikels die deze materie behandelen.  
 
De artikels werden gezocht via Pubmed, Limo, Trip Database en de Cochrane Library. De 
meshtermen “prehospital triage”, “field triage”, “major trauma”, “trauma” en “trauma 
care” werden hiervoor gebruikt. De term “prehospital triage” geeft 1049 hits in Pubmed. 
Er werden extra criteria toegevoegd voor het beoordelen van de artikels. Zo mag het artikel 
niet ouder zijn dan tien jaar omdat het gaat om een recent onderwerp. De artikels zijn 
geschreven in het Nederlands, Engels of Frans. Daarnaast moet het prehospitaal 
triagesysteem van toepassing kunnen zijn in België.  
 
De zoektermen “prehospitaal triage”, “major trauma” en “field triage” werden nadien 
gekoppeld aan enkele specifieke landen, namelijk de Verenigde Staten, Frankrijk en 
Nederland. Het is belangrijk dat deze landen traumacentra hebben die al minimum twee 
jaar operationeel zijn. Daarnaast moeten deze centra beschikken over de correcte 
erkenningscriteria, een nationaal traumaregister en moeten de ziekenhuizen een 
accrediteringsproces doorlopen dat uitgevoerd werd door een onafhankelijke instantie 
(KCE, 2017).  
 
Wanneer de term “prehospitaal triage” gekoppeld wordt met Nederland, worden er 45 hits 
verkregen op Pubmed. Deze term in combinatie met Frankrijk levert 35 hits op. De 
zoekterm in combinatie met de Verenigde Staten zorgt voor 273 hits.  
 
Heel wat artikels werden echter verkregen via de sneeuwbalmethode. Een deel van de 
verkregen artikels via Pubmed zijn systematische reviews waaruit heel wat bronnen 
gebruikt werden. 
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2. Onderzoeksvraag  
 
Er werd gekozen om dit eindwerk op te splitsen in twee delen. Er wordt gebruik gemaakt 
van de PICO structuur om de twee onderzoeksvragen samen te stellen. Enerzijds wordt er 
gekeken naar de verschillende prehospitale triagesystemen. Anderzijds mag de rol van een 
major trauma center niet vergeten worden.  
 
De eerste PICO focust op de verschillende traumascores die er bestaan. Deze worden 
enerzijds onderling vergeleken en vervolgens met situaties wanneer er geen traumascore 
gebuikt wordt. In het laatste geval wordt er gerekend op het buikgevoel van het medisch 
personeel dat een keuze maakt op basis van objectieve parameters.  
 
Probleemstelling/patiënt Traumapatiënten  

Interventie Traumascores (AIS, ISS, NISS, RTS, MGAP) 

Controle Vergelijking van de verschillende traumascores onderling of 
geen gebruik van een traumascore dus het buikgevoel van 
het medische team dat keuzes maakt op basis van 
objectieve parameters 

Outcome  Outcome van traumapatiënten verbeteren  
 
De tweede PICO wordt gebruikt om een ernstig trauma te kunnen identificeren om zo een 
betere outcome te verkrijgen voor de patiënt. Het zo correct mogelijk beschrijven van een 
ernstig trauma kan ervoor zorgen dat een patiënt doorverwezen wordt naar een level 1 
ziekenhuis om hier behandeld te worden. Welke patiënten hier behandeld dienen te worden 
en de rol van dit level 1 ziekenhuis wordt in de onderstaande PICO gegoten.  
 
Probleemstelling/patiënt Traumapatiënten  

Interventie Doorverwijzing naar een level 1 traumacentrum 

Controle Behandeling in een level 2 of 3 ziekenhuis1  

Outcome  Outcome van traumapatiënten verbeteren  
 
In het eerste deel van de specialisatieproef zal er een definitie gevormd worden van een 
ernstig trauma. Dit is belangrijk voor de opbouw van een eigen prehospitaal triagesysteem. 
In het tweede deel van deze literatuurstudie worden er verschillende buitenlandse 
prehospitaal triagesystemen besproken, samen met de rol van het level 1 ziekenhuis. In 
het laatste deel wordt uiteindelijk een voorbeeld prehospitaal triagesysteem gemaakt voor 
België.  
  

                                         
1 Deze verdeling wordt in de literatuurstudie verder uitgewerkt.  
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3. Literatuurstudie  
 

1. Traumascoresystemen 
 
In dit hoofdstuk worden er verschillende traumascores besproken. Deze hebben als doel 
een inschatting te maken van de verwondingen van een traumapatiënt. Deze 
verwondingen geven een beeld van de ernst en mortaliteit van de patiënt. De eerste stap 
in de behandeling van een traumapatiënt is het identificeren van de verwondingen en de 
hieraan gerelateerde mortaliteit en morbiditeit (Haukoos J.S., Campion E.M., Pons P.T., 
2019).  
 
Om een traumascore correct te kunnen beoordelen, zijn volgende begrippen belangrijk: 

- Sensitiviteit: de mogelijkheid van de score om een traumapatiënt correct te 
identificeren; 

- Secificiteit: de mogelijkheid van de score om de patiënten te identificeren die geen 
trauma hebben (Lalkhen & McCluskey, 2008). 

 
1.1. Over- en ondertriage 
 
Om de verschillende traumascores onderling te kunnen vergelijken en te beoordelen is het 
noodzakelijk om te kijken naar over- en ondertriage. Deze begrippen geven aan hoeveel 
procent van de patiënten fout getrieerd worden. Een fout in een traumascore kan zorgen 
voor een foute triage van de patiënt. Op deze manier wordt er gekeken naar de kwaliteit 
van de traumascore (Voskens et al., 2018). Deze foutieve inschatting kan ervoor zorgen 
dat de patiënt niet naar het juiste ziekenhuis wordt gebracht. Dit zorgt voor een verhoogd 
risico op secundair transport, morbiditeit en mortaliteit (Staudenmayer, Weser, Maggio, 
Spain & Hsia, 2016). De kwaliteit van de verschillende systemen wordt beoordeeld met 
deze percentages van over- en ondertriage (Van Heijl & Den Hartog, 2017).  
 
1.1.1 Ondertriage 
 
Er wordt gesproken van ondertriage wanneer patiënten met een ernstig trauma niet naar 
een level 1 ziekenhuis gebracht worden (Van Heijl & Den Hartog, 2017). De patiënt met 
een ernstig trauma2 wordt dan behandeld in een level 2 of 3 ziekenhuis (Voskens et al., 
2018). Dit zorgt voor een vertraging van de behandeling en een verhoging van de 
mortaliteit en morbiditeit (van Rein et al., 2019). 
 
In een studie van MacKenzie et al. (2016) met 5 591 patiënten, blijkt dat de mortaliteit 
1,9% lager ligt bij patiënten die in een level 1 ziekenhuis behandeld worden in vergelijking 
met patiënten die in een level 2 of 3 ziekenhuis behandeld worden. De mortaliteit na één 
jaar bij patiënten die in een level 2 of 3 ziekenhuis zijn behandeld, ligt 3,4% hoger dan bij 
patiënten die wel in een level 1 traumacentrum zijn behandeld. Er wordt een artikel van 
Sasser et al. (2012) gebruikt als referentie voor deze studie. Deze studie haalt aan wanneer 
een patiënt in een level 1 ziekenhuis behandeld wordt het algemeen risico op complicaties 
25% lager ligt dan wanneer dezelfde patiënt in een level 2 of 3 ziekenhuis behandeld 
wordt.  Een traumapatiënt die wordt behandeld in een level 1 ziekenhuis heeft 11% minder 
kans heeft op een heropname binnen de 30 dagen en 4% minder kans heeft op een 

                                         
2 Hoe een ernstig trauma gedefinieerd wordt, is terug te vinden in dit hoofdstuk 
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heropname binnen het jaar. Indien de patiënt heropgenomen wordt binnen het jaar, is de 
mortaliteit twee keer zo hoog (20% vs 9%). De zorgkosten voor de binnen het jaar 
heropgenomen patiënten waren bijna driemaal zo hoog als patiënten die niet 
heropgenomen werden (Staudenmayer et al., 2016).   
 
De richtlijnen voor ondertriage verschillen. The American College of Surgeons Committee 
on Trauma zet de richtlijn op minder dan 5% (Van Rein et al., 2019). Terwijl de richtlijnen 
van het Zorginstituut Nederland aangeven dat het maximum percentage van ondertriage 
10% mag zijn (Van Heijl & Den Hartog, 2017 ; Van Rein  et al., 2019).  
 
1.1.2 Overtriage   
 
Overtriage vindt plaats wanneer een patiënt zonder ernstige verwondingen naar een level 
1 traumacentrum wordt gebracht. Dit brengt extra kosten met zich mee en kan zorgen 
voor capaciteitsproblemen (Van Rein et al., 2019). Deze patiënten ondervinden een 
langere wachttijd omdat de zwaardere traumapatiënten voorrang krijgen in het ziekenhuis. 
Hierdoor worden de patiënten vaak later behandeld (Van Heijl & Den Hartog, 2017).  
 
The American College of Surgeons Committee on Trauma schrijft dat het 
maximumpercentage aan overtriage tussen de 25% en 35% moet liggen (van Rein et al., 
2019). Dit percentage moet ervoor zorgen dat niet alle middelen worden toegekend aan 
personen zonder ernstig trauma (Bouzat et al., 2015).  
 
Uit een studie lopende tussen 1 januari 2006 en 31 december 2008 van Newgard et al. 
(2013) blijkt dat er 85 155 patiënten zonder ernstige verwondingen naar een level 1 of 2 
traumacentrum zijn gebracht. Dit komt neer op een overtriage van 34,3%.  Wanneer deze 
patiënten naar het juiste ziekenhuis worden getransporteerd, leidt dit tot een verlaging 
van de kosten. De verwachte daling ligt tussen de 3,8% tot 40,6%. Een hoog percentage 
aan overtriage kan zorgen voor onnodig gebruiken van medische materiaal, onnodige 
uitgaven en blootstelling aan straling (Hamada et al., 2014).  
 
1.2 RTS 
 
De Revised Trauma Score (RTS) werd in 1970 ontwikkeld in de Verenigde Staten (David, 
Bouzat, & Raux, 2018 ; Van Heijl & Den Hartog, 2017). De score wordt opgemaakt aan de 
hand van de ademhalingsfrequentie, systolische bloeddruk en de Glasgow Coma Scale 
(David, Bouzat, & Raux, 2018). Deze parameters en hun bijhorende score zijn terug te 
vinden in tabel 1. De maximumscore bedraagt twaalf punten. Een patiënt met een score 
van twaalf toont geen afwijkende parameters. Een patiënt met een score onder de elf wordt 
beschouwd als een potentieel ernstig trauma en heeft een specifieke behandeling nodig 
(Van Heijl & Den Hartog, 2017). In het KCE rapport (2017) wordt aangehaald dat een RTS- 
score kleiner of gelijk aan vijf beschouwd wordt als een ernstig trauma. De score kan 
makkelijk in prehospitale setting gebruikt worden en kan een handige tool zijn om 
verschillende traumapatiënten te herkennen (Bouzat et al., 2016). 
  
Deze score heeft een goede correlatie met de prognose van de patiënt (David, Bouzat, & 
Raux, 2018). Bouzat P. heeft een studie uitgevoerd met 3 260 patiënten en zo de 
specificiteit en de sensitiviteit berekend. De RTS score heeft een specificiteit van 88% en 
een sensitiviteit van 79% (Bouzat et al., 2016).  
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Glasgow Coma 
Scale 

Systolische 
bloeddruk in mmHg 

Ademhalingsfrequentie 
per minuut  

Punten  

13-15 Boven 89 10-29 4 
9-12 76-89 Boven 29 3 
6-8 50-75 6-9 2 
4-5 1-49 1-5 1 
3 0 0 0 

Tabel 1: Revised Trauma Score (Van Heijl & Den Hertog, 2017).  

1.3 AIS, ISS en NISS  
 
Abbreviated Injury Scale (AIS) is een traumascore die geïntroduceerd werd in 1969. De 
AIS kent een score toe aan verschillende lichaamszones. Een letsel kan een score krijgen 
gaande van één tot en met zes. Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger het cijfer. Aan elke 
verwonding wordt, één cijfer toegekend. De verschillende lichaamszones en de scores die 
toegekend worden, zijn weergegeven in figuur 1. Er wordt van een ernstig trauma wordt 
gesproken wanneer een AIS-score van drie of hoger wordt toegekend bij minstens twee 
lichaamszones (Provost, 2019). Om de ernst van een letsel in te schatten, is er een lijst 
beschikbaar met een beschrijving en bijhorende score van alle letsels. Deze lijst wordt 
regelmatig gëupdatet (Associaton for the Advancement of Automotive Medicine, 2019).  
 
 

 
Figuur 1: AIS ( Provost, 2019).  
 
De laatste versie van de AIS dateert van 2015 (Alberdi, Garcia, Atutxa, & Zabarte, 2014 ; 
Associaton for the Advancement of Automotive Medicine, 2019). De AIS vormt de basis 
om de Injury Severity Score (ISS) te berekenen (Associaton for the Advancement of 
Automotive Medicine, 2019).  
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De ISS maakt gebruik van de AIS als basis. Allereerst krijgt elke verwonding een AIS score. 
Nadien worden de drie lichaamszones met de hoogste AIS tot de tweede macht genomen 
en opgeteld  (Provost, 2019). 
 
ISS = AIS2 + AIS2 + AIS2 

 
De ISS-score gaat van minimum nul tot maximum 75. Wanneer de AIS op één bepaalde 
lichaamszone de score zes, niet overleefbaar, haalt dan wordt de ISS score automatisch 
75. De score is recht evenredig met de mortaliteit (Goris & Draaisma, 1990). Een score 
onder de 25 heeft een beperkt mortaliteitsrisico. Bij een score van 50 verhoogt het 
mortaliteitsrisico naar 50%. Wanneer de patiënt een score boven 70 heeft, dan is het 
mortaliteitsrisico bijna 100%. Hieruit valt af te leiden dat, hoe hoger de score, hoe ernstiger 
de potentieel onderliggende letsels en hoe groter het risico op mortaliteit. (OrthoTips, 
2015). Een ernstig trauma is een patiënt met een ISS hoger dan 15 (Palmer, Gabbe, & 
Cameron, 2015). De ISS helpt hulpverleners om de ernst van de verwondingen te 
evalueren en in te schatten. In België wordt er gesproken van een ernstig trauma bij een 
ISS score hoger dan 15 (KCE, 2017). 
 
Na meer dan 20 jaar werd er een nieuw ISS-model samengesteld, namelijk New Injury 
Severity Score (NISS) (Alberdi, Garcia, Atutxa, & Zabarte, 2014). Het NISS is de som van 
de drie hoogste AIS-scores tot de tweede macht. Dit is ongeacht de lichaamszone. Dit wil 
zeggen dat de drie hoogste cijfers van dezelfde lichaamszone afkomstig kunnen zijn. Het 
verschil met ISS is dat deze de drie hoogste AIS-score neemt in drie verschillende 
lichaamszones (Wong et al., 2016). Hieruit volgt dat de NISS de drie hoogste scores neemt 
zonder te kijken naar de lichaamsregio, terwijl de ISS drie lichaamszones neemt met de 
hoogste score.  
 
1.4 MGAP  
 
MGAP staat voor het mechanisme van het ongeval, Glasgow Coma Scale, systolische 
bloeddruk, leeftijd (age) en penetrerend of stomp trauma. De score houdt dus rekening 
houdt met deze vier criteria. Elke parameter wordt nagekeken en krijgt een score 
toegewezen. Deze scores zijn weergegeven in tabel twee. De score is makkelijk in gebruik 
in de prehospitale fase. Het geeft de hulpverlener een idee van de ernst van het trauma 
met het daaraan gekoppelde risico op overlijden. Na het toekennen van de score wordt de 
patiënt ingedeeld in één van de drie groepen op basis van de ernst van het letsel. Bij een 
score tussen 23 en 29 is het mortaliteitsrisico minder dan vijf procent. Er is een 
mortaliteitsrisico van 15% bij een score tussen 18 en 22. Wanneer de score kleiner is dan 
18 stijgt het mortaliteitsrisico tot 48% (David, Bouzat, & Raux, 2018 ; Cassignol et al., 
2018). 
 
De MGAP score heeft een sensitiviteit van 88% en een specificiteit van 82% (Bouzat et al., 
2016). In een recenter artikel van Cassignal et al. (2018) heeft een MGAP score onder 23 
een sensitiviteit van 91%. 
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Parameters  Waarden  Punten  

Glasgow Coma Scale 3-15 3-15 

Leeftijd  Jonger dan 60 jaar 5 
Ouder dan 60 jaar 0 

Systolische bloeddruk in mmHg >120 5 
60 – 120 3 
<60 0 

Mechanisme van het ongeval Penetrerend trauma 0 
Stomp trauma 4 

Tabel 2: MGAP score (Rahmani, Bakhtavar, Vahdati, Hosseini, & Esfanjani, 2017).  
 

1.5 TRISS  
 
De Trauma Revised Injury Severity Score (TRISS) wordt niet gebruikt in prehospitale 
setting omdat de focus van deze score niet ligt bij het inschatten van de ernst van het 
trauma, maar eerder op het voorspellen van de uitkomst van traumapatiënten. De TRISS 
score maakt een combinatie van de leeftijd, anatomie het de trauma (AIS) en enkele 
parameters (RTS). Daarnaast gebruikt het andere parameters voor stompe en 
penetrerende trauma’s (Bouzat et al., 2016). 
 
1.6 Korte conclusie  
 
De AIS kijkt apart naar het mortaliteitsrisico voor elke verwonding. ISS daarentegen kijkt 
naar het mortaliteitsrisico voor de patiënt afhankelijk van de ernst van de verwondingen 
(Alberdi, Garcia, Atutxa, & Zabarte, 2014). De RTS legt eerder de focus op de parameters. 
De MGAP maakt een combinatie van enkele parameters, de letsels, de Glasgow Coma Scale 
en includeert de leeftijd van de patiënt.  
 
Cassignol et al. (2018) hebben in een studie de RTS en MGAP vergeleken met elkaar. De 
MGAP scoort beter in het voorspellen van de mortaliteit. Deze score is makkelijk in gebruik 
en geeft een onmiddellijke en betrouwbare informatie over de prognose van de patiënt. 
Een MGAP score onder 23 behaalt een sensitiviteit van 91%. Dit is 4% onder de aanbevolen 
richtlijn van de American College of Surgeons Committee on Trauma. Om ondertriage te 
verlagen tot de aanbevolen richtlijn kan een MGAP score van 23 beschouwd worden als 
een ernstig trauma in plaats van een score van 25. 
 
De NISS score werd ontwikkeld omdat de ISS niet kijkt naar meerdere verwondingen 
binnen één lichaamszone. Uit een meta-analyse van Deng et al. (2016) blijkt dat de NISS 
score een betere sensitiviteit (71% vs 64%) heeft, terwijl de ISS score een betere 
specificiteit (93% vs 87%) heeft. 
 
Tabel drie geeft een overzicht van de sensitiviteit en specificiteit voor elk van de besproken 
traumascores. In deze tabel is terug te vinden dat de MGAP score de hoogste cijfers haalt 
voor sensitiviteit en specificiteit.  
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 Sensitiviteit  Specificiteit  
RTS 91% 35% 
ISS 64% 93% 
NISS 71% 87% 
MGAP 91% 76% 

 
Tabel 3: Vergelijking tussen RTS, ISS, NISS en MGAP (Cassignol et al., 2018 ; Deng et al., 
2016).  
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2. Definitie van een ernstig trauma 
 
Het is moeilijk om een correcte definitie te vormen van een ernstig trauma. Er komen 
regelmatig verschillende elementen terug, maar er is geen algemene definitie beschikbaar. 
Het is belangrijk voor het prehospitaal traumatriagesysteem om een duidelijk idee te 
krijgen van een ernstig trauma (KCE, 2017). Van Rein  et al. (2019) geeft aan dat slechts 
0,5% van alle trauma’s een ernstig trauma is. Het is een uitdaging om deze ernstige 
trauma’s te identificeren.  
 
Er wordt om deze reden een scoresysteem gebruikt om een trauma te beoordelen. 
Afhankelijk van de score wordt een trauma beschouwd als ernstig of niet.  
  
Het artikel van Van Rein   et al. (2018) maakt een vergelijking tussen de verschillende 
triageprotocollen. Er wordt steeds vermeld welke score gebruikt wordt om een ernstig 
trauma te beschrijven. In 25 van 33 geselecteerde artikels wordt een ISS boven de 15 
beschouwd als een ernstig trauma. Tweemaal wordt de NISS score gebruikt; onderling 
verschilt echter de waarde die gebruikt wordt om een ernstig trauma aan te geven. Zo 
definieert één artikel een ernstig trauma als een NISS score boven acht, terwijl het ander 
artikel een NISS score boven 15 hanteert. Eénmaal werd de AIS score hoger dan twee 
gebruikt als definitie voor een ernstig trauma.  
 
Er is geen consensus tussen verschillende landen rond welke uitkomst beschouwd wordt 
als een ernstig trauma. Zo wordt er in Zwitserland gesproken van een ernstig trauma bij 
een ISS boven 20 en in het Verenigd Koninkrijk bij een ISS hoger dan negen (KCE, 2017). 
 
Wanneer alle artikels uit deze literatuurstudie worden bekeken, wordt de ISS het meeste 
gebruikt als traumascore. In 23 van 28 gebruikte artikels wordt een ISS hoger dan 15 
gebruikt om een ernstig trauma te identificeren. De overige artikels geven niet aan welke 
traumascore er gebruikt wordt om een ernstig trauma te definiëren of maken geen gebruik 
van een traumascore.  
 
Aangezien zowel het KCE als de meeste internationale studies een ISS boven de 15 
gebruiken als definitie voor een ernstig trauma, zal er in deze literatuurstudie 
overeenkomstig worden gedefinieerd. Er wordt in deze literatuurstudie gebruik gemaakt 
van een ISS hoger dan 15 om een ernstig trauma te definiëren.  
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3. Triagesystemen en organisatie van traumazorg in 
andere landen  

In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar verschillende prehospitaal triagesystemen in 
andere landen. Een prehospitaal triagesysteem is een belangrijk onderdeel van het 
traumazorgsysteem (KCE, 2017 ; Bouzat et al., 2015). Het heeft als doel om patiënten 
met ernstige verwondingen naar het juiste ziekenhuis te vervoeren (Van Heijl & Den 
Hartog, 2017). Zo kan secundair transport vermeden worden (Bouzat et al., 2015).  

Het prehospitaal triëren van patiënten is moeilijk en kan enorme gevolgen hebben voor de 
patiënt. Wanneer de patiënt fout getrieerd wordt, kan dit de outcome negatief beïnvloeden. 
Er moet een afweging gemaakt worden tussen transport naar een ziekenhuis met een lager 
traumaniveau dichtbij of een gespecialiseerd traumacentrum verder weg (David, Bouzat, 
& Raux, 2018). De inschatting maken van de ernst van een letsel is enorm moeilijk omdat 
er prehospitaal beperkte diagnostische middelen ter beschikking zijn (Van Heijl & Den 
Hartog, 2017). Er zijn meerdere voordelen bij het gebruik van een traumasysteem, zoals 
de daling in mortaliteit en morbiditeit, toename in efficiëntie van de zorg en financiële 
verbetering. (Johnson, 2016) 

Om deze systemen goed te begrijpen, is het belangrijk de verdeling van het 
ziekenhuislandschap te kennen.  
 

3.1 De verdeling van het ziekenhuislandschap 

De patiënt moet op basis van het letsel behandeld worden in een specifiek ziekenhuis. Er 
wordt gekeken naar de ernst van het letsel, kenmerken van de patiënt en een aantal 
specifieke verwondingen. Dit bepaalt of een patiënt nood heeft aan een behandeling in een 
ziekenhuis met een gespecialiseerde spoeddienst of niet (KCE, 2017). Patiënten met 
ernstige, meervoudige letsels en instabiele traumapatiënten patiënten worden best 
behandeld in een gespecialiseerde spoeddienst (Van Heijl, Den Hartog, 2017).   

Het ziekenhuislandschap wordt verdeeld in level 1, 2 of 3 ziekenhuizen. Er zijn 
verschillende termen om een ziekenhuis te omschrijven. Een Major Trauma Centrum en 
een level 1 ziekenhuis voldoen aan dezelfde kenmerken. Deze verdeling hangt af  van een 
heel aantal criteria aan dewelke het ziekenhuis moet voldoen. Al deze ziekenhuizen samen 
vormen een netwerk om traumapatiënten op te vangen en te behandelen (KCE, 2017). 
Het is echter niet de bedoeling dat alle traumachirurgie naar eenlevel 1 ziekenhuisgaat. Er 
moet een goede samenwerking zijn tussen de verschillende ziekenhuizen (Van Heijl & Den 
Hartog, 2017). Een netwerk van verschillende ziekenhuizen die instaan voor de zorg van 
traumapatiënten wordt een inclusief systeem genoemd. De capaciteiten en beschikbare 
middelen van alle ziekenhuizen in dit netwerk worden gebundeld. Zo kan de patiënt door 
middel van een geschikt prehospitaal triagesysteem doorverwezen worden naar het meest 
geschikte ziekenhuis (David, Bouzat, Raux, 2018). Het maken van goede afspraken 
omtrent de opvang van de traumapatiënten door de verschillende soorten ziekenhuizen is 
enorm belangrijk (KCE, 2017).  
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3.1.1 Level 1 ziekenhuis of MTC 

Een level 1 ziekenhuis of major trauma centrum is de belangrijkste schakel in het 
traumanetwerk. Deze ziekenhuizen staan in voor de opvang en behandeling van patiënten 
met ernstige verwondingen (KCE, 2017). In deze specialisatieproef wordt een patiënt met 
een ISS hoger dan 15 gedefinieerd als een ernstig trauma.  

Het level 1 ziekenhuis moet een zekere deskundigheid ter beschikking stellen van andere 
ziekenhuizen en zorgen voor de opleiding van andere teams. Naast deze bijkomende 
opdrachten wordt er van een level 1 ziekenhuisverwacht dat het ziekenhuis een belangrijke 
rol opneemt bij de organisatie en opvang van rampen en noodsituaties (KCE, 2017). 

In België zijn de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen, Gent en Leuven erkend als 
level 1 ziekenhuis (UZ Leuven, 2015 ; UZ Gent, 2018 ; UZA, 2018). Deze drie ziekenhuizen 
moeten aan heel wat erkenningscriteria voldoen. Zo beschikt het ziekenhuis over een 
afdeling intensieve zorgen voor volwassenen, kinderen en prematuren. Er moet een goed 
uitgeruste spoedafdeling ter beschikking zijn, waar dag en nacht gespecialiseerde teams 
aanwezig zijn (KCE, 2017 ; Van Heijl & Den Hartog, 2017).  

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) heeft een lijst met specifieke 
erkenningscriteria voor een level 1 ziekenhuisen de level 2 en 3 ziekenhuizen (NVT, 2018). 
Deze vereniging heeft het universitair ziekenhuis van Gent erkend als traumacentrum (UZ 
Gent, 2018). Belangrijk voor een level 1 ziekenhuisis dat dit ziekenhuis op jaarbasis 
minstens 300 trauma’s opvangt, waarvan 100 patiënten met een ernstig letsel (NVT, 2018 
; Van Heijl & Den Hartog, 2017). Het KCE rapport schrijft dat een traumapatiënt zo snel 
mogelijk een CT-scan of andere beeldvorming moet krijgen. Hierop staat volgens de 
Nederlandse Vereniging voor traumachirurgie en door Van Heijl en Den Hartog een 
tijdslimiet op. Zo moet de patiënt binnen de tien minuten na aankomst een CT3 kunnen 
krijgen (van Heijl M., Den Hartog, 2017 en NVT, 2018). Er moeten heel wat verschillende 
specialismen aanwezig zijn bij de eerste opvang van een traumapatiënt. Dit gaat om een 
anesthesist, radioloog, neuroloog, minstens twee verpleegkundigen en twee 
röntgenlaboranten (Van Heijl & Den Hartog, 2017). Deze artsen en verpleegkundigen 
moeten binnen de vijf tot tien minuten bij de patiënt met een ernstig trauma zijn (KCE, 
2017). Het ziekenhuis moet in staat zijn om binnen de 15 minuten een operatiekwartier 
ter beschikking hebben (Van Heijl & Den Hartog, 2017 en KCE, 2017).  
 
Figuur twee geeft een korte weergave over de belangrijkste erkenningscriteria voor de 
verschillende levels van ziekenhuizen (van Heijl M., Den Hartog, 2017).  

                                         
3 CT staat voor computer tomografie en maakt gebruik van röntgenstralen om 
dwarsdoorsnede te maken van het lichaam (UZ Leuven)  
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Figuur 2: Erkenningscriteria voor een level 1, 2 of 3 ziekenhuis (van Heijl M., Den Hartog, 
2017).  
 
In bijlage één is een uitgebreide versie te vinden van alle verschillende onderdelen en 
erkenningscriteria volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Deze criteria 
zijn van toepassing op alle level 1 ziekenhuizen vanaf 2018 tot 2022 en worden regelmatig 
opnieuw geëvalueerd en indien nodig aangepast (NVT, 2018).  
 
3.1.2 Level 2 en 3 ziekenhuizen  

De ziekenhuizen die omschreven worden als een level 2 of 3 ziekenhuis staan in voor de 
opvang en behandeling van andere traumapatiënten (KCE, 2017). Een level 2 of 3 
ziekenhuis heeft minder acute zorgfaciliteiten ter beschikking (Van Heijl & Den Hartog, 
2017). Deze ziekenhuizen hebben wel een belangrijke rol. In Engenland, Duitsland en 
Nederland vangen de ziekenhuizen met level 2 gemiddeld zo’n 35% van de patiënten met 
een ISS tussen 9 en 15 op (KCE, 2017).  Ondanks het feit dat deze ziekenhuizen patiënten 
opvangen met een minder ernstig trauma, moeten deze ziekenhuizen wel in staat zijn om 
een ernstig trauma op te vangen (Van Rein et al., 2018).  

Een level 2 ziekenhuis moet minstens 50 traumapatiënten per jaar opvangen; voor een 
level 3 ziekenhuis is er echter geen minimum aan traumapatiënten. Beide ziekenhuizen 
moeten wel beschikken over een intensieve zorgenafdeling om een traumapatiënt te 
kunnen opvangen (Van Heijl & Den Hartog, 2017 ; NVT, 2018). In sommige gevallen wordt 
een patiënt met een ernstig trauma toch overgebracht naar een level 2 ziekenhuis. Dit is 
vaak door van een te lange aanrijtijd of omwille van een instabiele traumapatiënt. Een 
level 2 en 3 ziekenhuis moet daarom ook in staat zijn om een traumapatiënt op te vangen 
(KCE, 2017). Het is belangrijk om rekening te houden met de capaciteit van het ziekenhuis 
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en zo te kijken welke patiëntengroep het ziekenhuis best opvangt (Van Heijl & Den Hartog, 
2017).  

Tussen de verschillende ziekenhuizen moeten duidelijke afspraken gemaakt worden om 
een sterk traumanetwerk uit te bouwen. Er moet gekeken worden welk ziekenhuis welke 
patiënten opvangt. Daarnaast is er nood aan duidelijke regels zijn rond het uitvoeren van 
secundaire transfers (KCE, 2017 ; Van Heijl & Den Hartog, 2017).  
 

3.2 Nederland 
 
Nederland heeft een inclusief traumanetwerk. Dit wil zeggen dat verschillende 
ziekenhuizen in een regio samen één netwerk vormen. Een level 1 ziekenhuis wordt 
omgeven door meerdere level 2 en 3 ziekenhuizen. Samen staan deze ziekenhuizen in voor 
de opvang van alle traumapatiënten binnen een bepaalde regio (van Heijl et al., 2018). In 
Nederland zijn er in totaal elf level 1 ziekenhuizen en dus elf regio’s, met een 
ziekenhuisnetwerk (Van Heijl & Den Hartog, 2017). Nederland werkt met het “Dutch Field 
Triage Protocol”. Dit protocol is gebaseerd op de aanbevelingen van de American College 
of Surgeons Committee on Trauma (Voskens et al.,  2018).  
 

 
Figuur 3: Dutch Field Triage Protocol (Voskens et al., 2018).  
 
Figuur drie geeft het “Dutch Field Triage Protocol” weer. Aan de hand van dit schema wordt 
er bepaald naar welk ziekenhuis de patiënt vervoerd wordt. Het protocol werkt met een 
combinatie van de revised trauma score (RTS) en enkele specifieke letsels. (Voskens et 
al.,  2018 ; Van Rein  et al., 2018). Het Nederlandse model bestaat uit drie 
hoofdcategorieën: vitale parameters, specifieke letsels en het mechanisme van het 
ongeval. Een ernstig trauma wordt gezien als een patiënt met een RTS score kleiner dan 
elf. In dat geval moet de patiënt vervoerd worden naar een level 1 traumacentrum. Bij 
hemodynamisch instabiele patiënten of wanneer de transporttijd naar een traumacentrum 
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ta lang is, kan een ziekenhuis van level 2 of 3 overwogen dichterbij worden. Figuur vier 
geeft een vereenvoudige versie van dit stroomschema weer. Het schema geeft een 
duidelijk beeld welke patiënt naar welk ziekenhuis vervoerd dient te worden (Van Heijl & 
Den Hartog, 2017).  
 

 
Figuur 4: Stroomschema voor de prehospitale triga van traumapatiënten uit het ‘Landelijk 
protocol ambulancezorg’ (Van Heijl & Den Hartog, 2017).  
 
In een onderzoek daterend uit 2014 met 1 607 traumapatiënten wordt er specifiek gekeken 
naar over- en ondertriage bij patiënten na een hoog energetisch trauma. In ongeveer 
39,9% van de gevallen is er sprake van overtriage en bij 10,9% van ondertriage (Van 
Laarhoven et al., 2014). Dit kan echter toegeschreven worden aan de focus op patiënten 
met een hoog energetisch trauma. Er wordt niet gekeken naar patiënten met andere 
soorten trauma’s. Het protocol haalt de richtlijnen wanneer het gaat over patiënten met 
een hoog energetische trauma, maar de cijfers rond over- en ondertriage liggen hoger 
wanneer ook andere trauma’s worden geïncludeerd (Van Laarhoven et al., 2014 ; Van Rein 
et al., 2019).  
 
Voskens et al (2018) schrijven dat patiënten met een traumatisch hersenletsel een 
risicogroep vormen voor ondertriage. Dit komt omdat de identificatie van een traumatisch 
hersenletsel enorm moeilijk is in prehospitale setting. Van deze studie met 4 950 patiënten 
hebben ongeveer 2 143 patiënten een hoofdletsel. Hiervan bedraagt het percentage 
ondertriage 22% en overtriage 32,7%. Bij de andere criteria zoals mechanisme van het 
trauma, letsel en fysiologische criteria, ligt het percentage ondertriage tussen 0 en 9,1%. 
De studie geeft  eveneens aan dat ongeveer 38,6% van de patiënten met een leeftijd 
boven de 65 jaar niet naar een level 1 ziekenhuisgebracht worden terwijl dit volgens de 
criteria wel moet.  
 
Uit een recente studie van 2019 met 4 950 patiënten uit Centraal Nederland blijkt dat dit 
protocol niet voldoet aan de richtlijnen rond over- en ondertriage. Een ISS boven 15 werd 
toegeschreven aan 345 patiënten, ofwel 8,8%. Deze studie geeft een overtriage aan van 
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30,6% en een ondertriage is 21,6%. In dezelfde studie worden eveneens 6 859 patiënten 
uit Brabant geëvalueerd. Hier zijn de percentages over- en ondertriage, respectievelijk 
25,3% en 27,3%, deels vergelijkbaar met Centraal Nederland. Deze resultaten zijn 
onvoldoende volgens de American College of Surgeons Committee on Trauma. Volgens 
deze organisatie moeten de percentages van ondertriage onder 5% liggen en overtriage 
tussen 25% en 35%. Dit wil zeggen dat het protocol goed zit op basis van overtriage, maar 
het percentage ondertriage te hoog ligt. Het artikel beschrijft mogelijke punten van 
verbetering voor het triageprotocol. Er moeten extra parameters bijkomen die het “Dutch 
Field Triage Protocol” kunnen verbeteren. Het gaat om de  toevoeging van de leeftijd, 
Glasgow Coma Scale, systolische bloeddruk, mechanisme van het ongeval, penetrerend 
trauma in het hoofd, de thorax of nek, tekenen van een hoofd- of nekletsel en het 
toevoegen van de ISS score. Door het toevoegen van deze parameters kan ondertriage 
verkleind worden naar 11,2%. Dit is echter nog steeds niet de 5% die gehaald moet worden 
volgens The American College of Surgeons Committee on Trauma, maar het is wel een 
verbetering (van Rein et al., 2019).  
 
De hoge percentages van ondertriage liggen vinden hun oorzaak in triageprotocol zelf, 
omdat het protocol nog enkele tekortkomingen heeft. Het triageprotocol ondersteunt 
hulpverleners onvoldoende in het identificeren van een ernstig trauma. Het oordeel van 
een hulpverlener heeft een meerwaarde in de beoordeling van een ernstig trauma (van 
Rein et al., 2019). Het includeren van het buikgevoel van de hulpverlener kan een enorme 
meerwaarde hebben en zo de kans op ondertriage verkleinen. De ervaring van de 
hulpverlener heeft wel een invloed de beslissing van de hulpverlener (van Rein et al., 
2018).  
 
De compliance rate van dit triageprotocol ligt rond 69,9%. Dit wil zeggen dat 69,9% van 
de hulpverleners zich aan dit protocol houdt. Het is een gemiddelde genomen tussen een 
studie in Centraal Nederland en Brabant. Diezelfde studie geeft aan dat dit kan verhoogd 
worden door ervoor te zorgen dat de hulpverleners beter gekend zijn met het protocol en 
zelf meer inspraak kunnen hebben (van Rein et al., 2018).  
 
In de toekomst wil Nederland een predictiemodel integreren in een mobiele app voor 
hulpverleners. Het is de bedoeling dat de hulpverleners een aantal gegevens invoeren en 
de app doorgeeft naar welk traumacentrum de patiënt moet worden gebracht. Op het einde 
wordt er gevraagd naar de eigen inschatting van de hulpverlener. Dit is voornamelijk nog 
voor onderzoeksdoeleinden (van Heijl & Den Hartog, 2017). Het model wil werken met de 
acht meest voorspellende parameters: leeftijd van de patiënt, systolische bloeddruk, 
Glasgow Coma Scale, mechanismecriteria, penetrerend trauma in het hoofd, thorax of 
abdomen, tekenen van een hoofd- of nekletsel en een letsel in de AIS thoraxregio of in 
twee of meer AIS regio’s (van Rein et al., 2019).  
 

3.3 Frankrijk  
 
In Frankrijk wordt een ernstig trauma omschreven met een ISS hoger dan 16 (Hornez E., 
et al., 2014). Om een traumapatiënt te classificeren wordt er gebruik gemaakt van de 
VITTEL criteria (Bouzat et al., 2015). Deze criteria zijn terug te vinden in figuur vijf. De 
criteria worden onderverdeeld in vijf stappen die mogelijk een ernstig trauma kunnen 
betekenen. Wanneer een traumapatiënt aan één van onderstaande criteria voldoet, dan 
wordt de patiënt best behandeld in een level 1 traumacentrum. De VITTEL criteria zijn 
gebaseerd op de aanbevelingen van The American College of Surgeons Committee on 
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Trauma. Er werd beslist om prehospitale resuscitatie toe te voegen aan de stappen. Van 
de 200 geëvalueerde patiënten behoorde 32% (64 patiënten) onder de criteria van 
prehospitale resuscitatie, waarvan 10 patiënten een ISS hoger dan 16 scoorden. De studie 
gaf 15% vals positieve patiënten aan. Ondanks deze bevindingen werd stap vier niet 
weggehaald uit het stappenplan. Deze stap wordt best in een studie met een grotere 
populatie opnieuw geëvalueerd. Deze studie heeft een kleine populatie waardoor de 
resultaten in grotere populaties misschien niet vergelijkbaar zijn. Daarnaast heeft deze 
studie niet gekeken naar de sensitiviteit en specificiteit van de gehele criteria, maar enkel 
van de verschillende stappen apart. Deze studie concludeert dat de VITTEL triage criteria 
efficiënt zijn in het identificeren van ernstige trauma (Hornez E., et al., 2014).  
 

 
Figuur 5: VITTEL triage criteria (Hornez et al., 2014).  
 
Een studie door Hamada et al (2014) geeft de VITTEL triage criteria weer in een 
stappenplan. Dezelfde criteria worden stap voor stap overlopen en wanneer een patiënt 
aan één van de criteria voldoet, wordt deze doorverwezen naar een level 1 ziekenhuis. 
Deze figuur is hieronder terug te vinden.  
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Figuur 6: VITTEL triage criteria (Hamada et al., 2014). 
 
Van Rein et al (2018) includeert twee onderzoeken die gebruik maken van de VITTEL 
criteria. De eerste studie is geschreven door Bouzat et al. (2015) met in totaal 2 572 
patiënten. In deze studie hebben 46,1% van de traumapatiënten een ernstig trauma, dit 
wil zeggen een ISS vanaf 16. Het percentage voor overtriage is 76,6% en ondertriage 
geeft 17,6%. Een tweede studie door Hamada, et al (2014) met 1 015 patiënten geeft niet 
weer hoeveel procent van de patiënten een ernstig trauma hadden volgens de VITTEL 
criteria. De studie werd opgedeeld in twee cohorten. Beide cohorten lopen over dezelfde 
tijdsperiode, namelijk 1 januari 2010 tot 30 september 2012. De regio in Frankrijk is echter 
verschillend tussen de twee cohorten. Het eerste cohort telt 825 patiënten en het tweede 
190. De data rond ondertriage zijn niet beschikbaar voor het eerste cohort. Het percentage 
overtriage is hier 42%. Voor het tweede ligt het percentage ondertriage rond 1,1% en 
overtriage rond 57%. Het gaat echter om een kleine studiepopulatie.  
 
Het zijn voornamelijk de fysiologische en anatomische criteria die accuraat zijn in het 
bepalen van de ernst van het trauma. De criteria die vallen onder mechanisme van het 
trauma en prehospitale resuscitatie, identificeren minder snel een ernstig trauma. Over 
het algemeen zijn de VITTEL criteria correct in het identificeren van patiënten met een 
ernstig trauma (Hamanda et al., 2014). Het zijn echter de stabiele, mogelijk ernstige 
trauma’s die een risico vormen voor over- en ondertriage (Cotte et al., 2015).  
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Cotte et al (2015) kijkt naar de VITTEL triage criteria en patiënten die geen afwijkende 
parameters vertonen. Uit het totaal van 252 patiënten vertoonden 47,6% geen instabiele 
of afwijkende vitale parameters. Deze categorie werd verder bekeken. Van de patiënten 
die prehospitaal geen afwijkende parameters vertonen, heeft uiteindelijk 60% een 
inwendig letsel. Deze studie heeft niet gekeken naar ondertriage bij traumapatiënten, maar 
legt de focus voornamelijk op overtriage bij het gebruik van de VITTEL criteria. Het 
percentage overtriage ligt rond 19%.  
 
Naast de VITTEL triage criteria wordt er in het noorden van Frankrijk gebruik gemaakt van 
de TRENAU criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op alle mogelijkheden van de ziekenhuizen 
in deze specifieke omgeving. Volgens de TRENAU criteria krijgt elke patiënt prehospitaal 
een lettercode. Op basis van deze code wordt de patiënt naar een level 1, 2 of 3 ziekenhuis 
gebracht. In figuur zeven zijn de criteria en de bijhorende gradering volgens de TRENAU 
criteria terug te vinden. Deze criteria zijn een combinatie van de American College of 
Surgeons Committee on Trauma en de beschikbare informatie vanuit Frankrijk omtrent 
prehospitale triage (Bouzat et al., 2015).  
 

 
Figuur 7: TRENAU criteria (Bouzat et al., 2015).  
 
De TRENAU triage criteria hebben een hoge sensitiviteit, namelijk 92%. De specificiteit ligt 
op 42%. De kans dat een patiënt behandeld wordt in een minder geschikt ziekenhuis daalt 
door het gebruik van de TRENAU criteria. Er is een kleinere kans op ondertriage dan 
wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de TRENAU criteria. Ondanks dat het 
percentage ondertriage verkleint, vergroot dit de kans op overtriage. In de groep die 
getrieerd werd met de TRENAU criteria ligt het percentage ondertriage op 8,5%; de cijfers 
voor overtriage liggen op 58,8%. Dit is een verbetering in vergelijking met de groep die 
niet getrieerd werd. In deze groep is de kans op overtriage 38,8% en de kans op 
ondertriage 25,8%. Als aanvulling op het graderingsysteem, wordt er per groep bepaald 
naar welk ziekenhuis de patiënt best gebracht wordt. Dit is terug te vinden in figuur 8 
(Bouzat et al., 2015).  
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Figuur 8: TRENAU Triage (Bouzat et al., 2015).  
 

3.4 Verenigde Staten  
 
De American College of Surgeons Committee on Trauma maakt aanbevelingen voor 
hulpverleners om de triage van prehospitale patiënten te vergemakkelijken (Sasser et al., 
2012). Door een combinatie van informatie verkregen door experten in het werkveld en 
uit de beschikbare literatuur wordt het Field Triage Decision Scheme ontwikkeld. Het 
schema kent een hoge sensitiviteit voor het identificeren van patiënten met een ernstig 
trauma, namelijk 95%. Ondanks dat dit triagesysteem een sensitiviteit heeft van 95%, is 
dit niet het geval wanneer dit toegepast wordt op oudere patiënten (Newgard et al., 2011). 
Een ISS score hoger dan 15 wordt gebruikt om een traumapatiënt te identificeren (Sasser 
et al., 2012).  
 
Het schema maakt gebruik van vier stappen. Allereerst worden er fysiologische criteria 
besproken. Vervolgens wordt er gekeken naar de anatomische criteria van het letsel, 
mechanisme van het ongeval en tenslotte wordt er gekeken naar specifieke parameters 
voor kinderen, ouderen en mensen met belangrijke comorbiditeiten zoals brandwonden, 
een zwangerschap, e.a. Dit stappenplan is verder in detail te zien in figuur negen (Sasser 
et al., 2012).  
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Figuur 9: Field Triage Decision Scheme (Sasser et al., 2012) 
 
Een studie door Newgard et al (2011) met 122 345 traumapatiënten, waarvan 7 100 
patiënten met een ISS van 16 of hoger, heeft onderzoek gedaan naar de algemene 
sensitiviteit en specificiteit van het Field Triage Decision Scheme. Ook werd er specifiek 
onderzoek gedaan naar de populaties die gevoelig zijn voor over- en ondertriage, namelijk 
ouderen en kinderen. De algemene sensitiviteit van dit triageschema is 85,8% en de 
specificiteit bedraagt 68,7%. De patiënten die het meest gevoelig zijn voor ondertriage 
zijn oudere patiënten waarvan de etiologie van het trauma vaak een val is. Als er gekeken 
wordt naar overtriage bij de hele populatie, dan ligt dit percentage op 31,1%. Het 
percentage ondertriage ligt op 14,2%. Wanneer er verder gekeken wordt naar de aparte 
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criteria dan is er te zien dat slechts een kleiner deel van de patiënten geïdentificeerd wordt 
tijdens de eerste twee stappen van het schema.   
 
Newgard et al (2016) publiceerde later een nieuwe studie die de focus legt op het 
identificeren van hoog risico patiënten die behandeld moeten worden in een level 1 
ziekenhuis zonder dat elke patiënt hier naar vervoerd wordt. Een hoog risico traumapatiënt 
heeft een ISS hoger dan 15. De sensitiviteit van het triageschema neemt toe naarmate de 
patiënt ouder wordt, maar de specificiteit neemt af met de leeftijd van de patiënt. Wanneer 
de sensitiviteit besproken wordt in de drie leeftijdscategorieën, worden er tot volgende 
resultaten bekomen: in de leeftijdscategorie tussen 0 en 14 jaar is de sensitiviteit 87,4%, 
voor volwassenen 78,7% en voor personen ouder dan 55 jaar is dit 51,8%. Het National 
Field Desicion Scheme scoort onvoldoende als het neerkomt op de triage van oudere 
patiënten. Ondanks dat de American College of Surgeons Committee on Trauma regelmatig 
het National Field Decision Scheme update op basis van de huidige evidentie, is er volgens 
Newgard C.D. meer nodig om de kans op over- en ondertriage te verkleinen. Een 
prehospitale beslissing wordt enorm snel gemaakt door hulpverleners, terwijl dit tijdens 
onderzoeken zelf langzaam bekeken en toegepast kan worden. Er wordt eveneens geen 
rekening gehouden met het buikgevoel van de hulpverleners, hoewel deze vaak een 
meerwaarde hebben wanneer het aankomt op het identificeren van ernstige trauma’s die 
niet binnen de triagecriteria vallen. 
 
Van Rein et al (2018) hebben in totaal negen studies geëvalueerd die gebruik maken van 
het National Field Decision Scheme. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de versie 
die dateert uit 2006 en de versie uit 2011. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in 
tabel 4. Uit deze tabel is af te leiden dat niet elke studie een volledig overzicht heeft van 
alle data. Het National Desicion Scheme voldoet niet aan de opgestelde richtlijnen van The 
American College of Surgeons Committee on Trauma omtrent over- en ondertriage. Er is 
een verbetering te zien in de kans op ondertriage bij de versie van 2011 in vergelijking 
met de versie uit 2006.  
 

2006 2011 
ISS > 15 Ondertriage Overtriage ISS > 15 Ondertriage Overtriage 

42% 11% 90% 100% 51,1 ? 
100% 47,8% ? ? 46,2% ? 
3,3% 36;4% 29,7% 36,3% 37% ? 
21,9% 54,3% 50,9% 4,1% 37,9% 41,4% 

      
Tabel 4: Overtriage en ondertriage National Desicion Scheme (van Rein et al., 2018).   
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4. Organisatie van traumazorg en prehospitale triage in 
België 

 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar België specifiek. Om de prehospitale triage goed 
te begrijpen is het belangrijk om een beeld te hebben van de organisatie van traumazorg 
in België. Tijdens het lezen van alle verschillende artikels worden er regelmatig 
aanbevelingen gemaakt rond verbeterpunten voor de bestaande triageprotocols. Deze 
verschillende aanbevelingen zijn hier eveneens terug te vinden. Op het einde van het 
hoofdstuk worden er enkele specifieke parameters besproken die geïncludeerd moeten 
worden in het prehospitaal triageprotocol voor traumapatiënten in België.  
 

4.1 Organisatie van de traumazorg  
 
België telt in totaal 198 verschillende ziekenhuissites. Hiervan zijn er 131 met een 
gespecialiseerde spoedafdeling en 8 ziekenhuizen met een afdeling voor eerste opvang. 
Deze ziekenhuizen zijn echter geografisch niet goed verspreid. De toegankelijkheid in meer 
landelijke gebieden is veel beperkter in vergelijking met stedelijke gebieden (KCE, 2016).  
 
België telt 1,77 spoeddiensten per 100 000 inwoners. Dit is een hoog aantal in vergelijking 
met Nederland, Denemarken en Engeland. Hier ligt het aantal spoeddiensten per 100 000 
inwoners tussen 0,78 en 0,87. Enkel Frankrijk heeft meer spoedeisende ziekenhuizen ter 
beschikking, namelijk 2,41 ziekenhuissites per 100 000 inwoners (KCE, 2016). Deze hoge 
toegankelijkheid brengt enkele nadelen met zich mee. Zo zorgt dit onderandere voor een 
grote versnippering van het budget voor spoedeisende hulp, maar ook van personeel (KCE, 
2016). Deze grote versnippering komt eveneens terug wanneer er gekeken wordt naar de 
opvang van ernstige trauma’s. Elk jaar zijn er in België ongeveer 3 259 tot 3 959 ernstige 
trauma’s die verdeeld worden over 145 verschillende ziekenhuizen. Voor deze situatie moet 
een oplossing gezocht worden omdat deze versnippering niet houdbaar blijft. De Belgische 
ziekenhuizen bieden allemaal zoveel mogelijk functies en diensten aan. Dit kan leiden tot 
slechts een beperkt budget voor de ziekenhuizen, maar ook tot een verdunning van de 
expertise omdat heel wat spoeddiensten een beperkt aantal patiënten opvangen (KCE, 
2017).  
 
In de toekomst zal er gewerkt worden met ziekenhuisnetwerken. Dit is een combinatie van 
25 locoregionale netwerken die onderling samenwerken (KCE, 2017). Vlaanderen wordt 
verdeeld in 13 netwerken (Federale overheidsdienst, 2018). Deze locoregionale netwerken 
worden ondersteund door supraregionale ziekenhuizen die zorgen voor gespecialiseerde 
zorg. Een level 1 traumacentrum is een voorbeeld van een supraregionaal ziekenhuis (KCE, 
2017).  
 
4.2 Prehospitale triage in België nu 
 
België is gekenmerkt door een zeer dicht ziekenhuisnetwerk (KCE, 2016). Hierdoor is de 
aanrijtijd tot een ziekenhuis gemiddeld 10 minuten. Dit is zeer kort in vergelijking de rest 
van Europa, waar eht gemiddelde 45 minuten bedraagt. Momenteel wordt de patiënt naar 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een gespecialiseerde spoeddienst gebracht. Hierdoor 
worden alle traumapatiënten verspreid over 145 erkende spoeddiensten. Waardoor deze 
spoeddiensten gemiddeld één tot 165 traumapatiënten per jaar opvangen. Dit is een enorm 
grote versnippering. In sommige gevallen kan het zijn dat een patiënt om therapeutische 
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reden niet vervoerd wordt naar het dichtsbijzijnde traumacentrum. Deze beslissing wordt 
genomen door de huisarts of MUG arts. Het gaat hier om 17% van de traumapatiënten. 
Hier bestaat dezelfde grote versnippering als bij traumapatiënten. Deze patiënten worden 
verdeeld over 76 verschillende ziekenhuizen (KCE, 2017).  
 
4.3 Aanbevelingen volgens de literatuur  
 
Een prehospitaal triageprotocol moet gezien worden als een tool dat de hulpverleners helpt 
om trauma’s, ernstige trauma’s en potentieel ernstige trauma’s te identificeren. Zo kan de 
patiënt behandeld worden in het meest geschikte traumacentrum (van Rein et al., 2018). 
Vaak zijn prehospitale triagesystemen gebaseerd op een basis flowchart met vitale 
parameters, letselcriteria en mechanisme van het ongeval. Dit is echter onvoldoende om 
iemand te verwijzen naar een level 1 traumacentrum. Een patiënt wordt in dit geval al 
naar een level 1 ziekenhuis gebracht als deze één van de criteria bezit en dit is niet correct. 
Sommige parameters wegen zwaarder door dan andere. Dit is omdat bepaalde parameters 
een zwaardere invloed kunnen hebben op de verwondingen en de toestand van de patiënt 
(van Rein et al., 2019).  
 
Uit gegevens van 2015 blijkt dat 36% van alle MUG-interventies omtrent ernstige trauma’s 
betrekking hebben tot een val van grote hoogte. Bij 35% van de ernstige trauma’s is een 
verkeersongeval de oorzaak. De 14% aan ouderen met een ernstig trauma mogen ook 
zeker niet vergeten worden (KCE, 2017). Deze groep is gevoelig aan ondertriage (Newgard 
et al., 2011). Volgens de MUG-registraties gaan in België de meeste oproepen over 
hartstilstand, ernstig trauma, ademhalingsproblemen, acuut coronair syndroom, beroerte, 
vergiftiging en zelfmoord (KCE, 2017).  
 
In Nederland wordt er gewerkt aan een ontwikkeling van een Trauma Triage App. Een 
studie gepubliceerd door Van Rein  et al. (2018) geeft aan dat er acht voorspellende 
factoren zijn die geïncludeerd moeten worden in het nieuwe prehospitaal triagesysteem. 
Dit gaat over de leeftijd van de patiënt, systolische bloeddruk, Glasgow Coma Scale, 
mechanismecriteria, penetrerend trauma in het hoofd, thorax of abdomen, tekenen van 
een hoofd- of nekletsel, een letsel in de AIS thoraxregio of in 2 of meer AIS regio’s. In 
2018 schreven Van Rein  et al dat het includeren van het buikgevoel van hulpverleners 
een meerwaarde heeft in een prehospitaal triageprotocol. De ervaring van de hulpverlener 
heeft een invloed op de beslissing om de patiënt te laten behandelen in een level 1 
ziekenhuis of niet.   
 
Een studie uit 2008 heeft gekeken naar de criteria opgesteld door The American College of 
Surgeons Committee on Trauma en aanbevelingen gemaakt op basis van parameters die 
niet in de guidelines beschreven worden. De populatie van deze studie telde 302 patiënten 
uit Nederland. De meest voorkomende criteria in de guidelines van The American College 
of Surgeons Committee on Trauma zijn de volgende: GCS < 14, systolische bloeddruk < 
90 mmHg, ademhalingsfrequentie < 10 of > 29 en verkeersongevallen. Heel wat bruikbare 
criteria werden echter niet geïncludeerd in deze guidelines. Het gaat onderandere over 
pupilverschil, bloedverlies langs de neus, oren of mond, braken, bewustzijnsverlies, pijn of 
abnormale positie van de ledematen en bleekheid van de huid (Ocak, Strums, Hoogeveen, 
Le Cessie, Jukema, 2008). Het is belangrijk om extra parameters toe te voegen aan deze 
guidelines omdat patiënten met een traumatisch hersenletsel gevoelig zijn aan overtriage 
(Voskens et al., 2018). 
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4.4 De toekomst van prehospitaal traumatriage in België   
 
In onderstaand deel zijn de criteria terug te vinden voor een prehospitaal triagesysteem 
voor België. Er werd gekozen voor een protocol dat de hulpverlener stap per stap kan 
bekijken. Het systeem zal bestaan uit vier verschillende stappen om een patiënt met een 
ernstig trauma correct te kunnen identificeren. Elk onderdeel wordt kort samengevat in 
een kader. Na verder onderzoek kan een vijfde stap toegevoegd worden om specifiek naar 
kinderen en ouderen te kijken.  
 
4.4.1 Stap 1: vitale parameters  
 
In de eerste stap wordt er gekeken naar de vitale parameters van de patiënt. Dit geeft een 
objectieve weergave van de toestand. Tijdens de eerste benadering van het slachtoffer 
kan de hulpverlener een inschatting maken van de toestand van de patiënt. De 
belangrijkste parameters zijn de systolische bloeddruk, Glasgow Coma Scale, 
ademhalingsfrequentie en de saturatie. Een traumapatiënt die hierop afwijkingen vertoont, 
wordt best naar een level 1 ziekenhuis vervoerd. Nederland kiest ervoor om een patiënt 
met een Glasgow Coma Scale onder 9 door te verwijzen naar een level 1 traumacentrum 
(Van Heijl, Den Hartog, 2017). In Frankrijk en de Verenigde Staten wordt een Glasgow 
Coma Scale van 13 genomen om een patiënt door te verwijzen naar een level 1 ziekenhuis 
(Sasser et al., 2012 ; Hornez et al., 2014).  
 
Wanneer de parameters gemeten worden, kan er eveneens gebruik gemaakt worden van 
de RTS. Deze traumascore maakt een combinatie van de ademhalingsfrequentie, Glasgow 
Coma Scale en de systolische bloeddruk (David, Bouzat, Raux, 2018). Een score kleiner 
dan 11 wordt gezien als een patiënt met een ernstig trauma (Van Heijl, Den Hartog, 2017). 
Deze score kan toegevoegd worden aan de controle van vitale parameters.  
 
Er werd gekozen om de zuurstofsaturatie te includeren. Een daling van de zuurstofsaturatie 
wordt geassocieerd met een toename in mortaliteit, voornamelijk in combinatie met een 
daling van de bloeddruk (Cassignol et al., 2018).  
 
 
Stap 1: vitale parameters 
 

- Systolische bloeddruk < 90 mmHg 
- Glasgow Coma Scale < 13  
- Ademhalingsfrequentie < 10 of > 29 / min 
- SpO2

4 < 90% 
- RTS < 11  

 
 
 
4.4.2 Stap 2: Specifieke letselcriteria 
 
Na de vitale parameters wordt er gekeken naar enkele specifieke letsels. Sommige 
patiënten hebben met deze letsels geen afwijkende vitale parameters, maar hebben wel 
nood aan een behandeling in een level 1 traumacentrum (Sasser et al., 2012). De drie 
besproken triageprotocollen werden vergeleken. Elk protocol spreekt over dezelfde letsels 

                                         
4 Zuurstofsaturatie  
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die nood hebben aan een behandeling in een level 1 ziekenhuis. Deze letsels werden 
samengevat in onderstaand kader.  
 
Een studie uit Nederland omtrent de opgestelde criteria van The American College of 
Surgeons Committee on Trauma geeft enkele criteria weer die niet gebruikt worden in een 
triageprotocol, maar hier wel een meerwaarde kunnen hebben. Het gaat over bloedverlies 
langs de neus, oren of mond, pupilverschil en bewustzijnsverlies (Ocak et al., 2008). In 
Nederland is de patiëntengroep met een traumatisch hersenletsel gevoelig voor 
ondertriage. Deze parameter kunnen de kans op ondertriage bij patiënten met een 
traumatisch hersenletsel mogelijks verkleinen (Voskens et al., 2018 ; Ocak et al., 2008).  
 
The American College of Surgeons Committee on Trauma raadt aan om het criterium 
“abnormaliteiten of misvormingen van de thoraxregio” te includeren in plaats van 
fladderthorax. Een fladderthorax komt slechts in 0,02% van de thoraxtrauma’s voor, maar 
sommige thoraxletsels hebben wel nood aan een behandeling in een level 1 
traumacentrum. Enkel een fladderthorax kan ervoor zorgen dat sommige 
thoraxverwondingen over het hoofd gezien worden (Sasser et al., 2012). Een pelvisfractuur 
of een instabiel bekken is een belangrijk letsel om toe te voegen. Het letsel kan 
samenhangen met inwendige bloedingen en andere geassocieerde letsels. Deze patiënten 
moeten behandeld worden in een level 1 traumacentrum (Sasser et al., 2012).  
 
Om de ernst van het trauma in te schatten, kan er gebruik gemaakt worden van de ISS. 
Deze score werd uitgelegd in het eerste hoofdstuk. Een score hoger dan 15 wordt gebruikt 
om een ernstig trauma te identificeren.  
 
 
Stap 2: specifieke letsels 
 

- ISS > 15  
- Tekenen van een letsel in de nek, thorax, rug  
- Penetrerend letsel in de thorax, het abdomen of proximaal van de elleboog of de 

knie  
- Twee of meer fracturen van lange beenderen (humerus, femur,…)  
- Amputatie proximaal van de enkel of pols  
- Abnormaliteiten of misvormingen in de thoraxregio (bv. fladderthorax)  
- Pelvisfractuur of instabiel bekken 
- Pupilverschil  
- Bloedverlies langs de neus, oren of mond  
- Bewustzijnsverlies  
- Paralyse  
- Neurologische uitval van ( ≥ 1 lidmaat) 
- Open schedelfractuur  

 
 
 
4.4.3 Stap 3: mechanisme van het ongeval  
 
In deze stap wordt er gekeken naar het mechanisme van het ongeval. België wordt 
gekenmerkt door een hoog aantal verkeersongevallen (Provost, 2019). Deze 
traumapatiënten hebben een hoogenergetisch trauma meegemaakt. Het triageprotocol 
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van Nederland heeft goede cijfers omtrent over- en ondertriage van een patiënt met een 
hoogenergetisch trauma.   
 
Stap 3: mechanisme van het ongeval 
 

- Criteria voor een hoogenergetisch trauma 
o Verkeersongeval met snelheid > 65 km/u  
o Vervormingen van het voertuig 
o Passagier wordt uit het voertuig geslingerd  
o Overleden passagier in het voertuig  
o Algemeen beeld van het ongeval  
o Overkop gaan van het voertuig  

- Val van  ≥ 5m of  ≥ 3 keer de lichaamslengte  
- Aanrijding auto-voetganger of auto-fiets  

 
 
4.4.4 Stap 4: buikgevoel van de hulpverleners  
 
Als laatste stap wordt er gevraagd naar het buikgevoel van de hulpverlener. Dit kan een 
meerwaarde hebben in de beoordeling van een traumapatiënt. De meest beïnvloedende 
factoren hierbij zijn het soort letsel en vitale parameters van de patiënt. De ervaring van 
de hulpverlener en de transporttijd tot het level 1 ziekenhuis beïnvloeden deze beslissing. 
Een lange afstand tot een level 1 ziekenhuis kan zorgen voor ondertriage (Van Rein et al., 
2018). Het is belangrijk om bij twijfel de patiënt te transporteren naar een level 1 
traumacentrum (Sasser et al., 2012).  
 
 
Stap 4: buikgevoel van de hulpverlener  
 

- Heeft de patiënt nood aan een behandeling in een level 1 ziekenhuis  
 

 
4.4.5 Het stappenplan  
 
Hieronder is het prehospitaal trauma triage protocol terug te vinden in een stappenplan. 
Het stappenplan wordt ingedeeld in een overzichtelijk schema voor de hulpverlener.  
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Stap 1: heeft de patiënt afwijkende vitale parameters?  
 
 

- Systolische bloeddruk < 90 mmHg 
- Glasgow coma scale < 13  
- Ademhalingsfrequentie < 10 of > 29 
- SPO2 < 90% 
- RTS < 11  

 
 Bij afwijkende parameters wordt de patiënt getransporteerd naar een level 1 
traumacentrum.  
 

 
Stap 2: heeft de patiënt een van onderstaande specifieke letsels?  
 
 

- ISS > 15  
- Tekenen van een letsel in de nek, thorax, rug  
- Penetrerend letsel in de thorax, het abdomen of proximaal van de elleboog of 

knie  
- Twee of meer fracturen van lange beenderen (humerus, femur,…)  
- Amputatie proximaal van de enkel of pols  
- Abnormaliteiten of misvormingen in de thoraxregio (bv. fladderthorax)  
- Pelvisfractuur of instabiel bekken 
- Pupilverschil  
- Bloedverlies langs de neus, oren of mond  
- Bewustzijnsverlies  
- Paralyse, neurologische uitval van ( ≥ 1 lidmaat) 
- Open schedelfractuur  

 
 Wanneer de patiënt één van bovenstaande letsels heeft, wordt de patiënt best 
behandeld in een level 1 traumacentrum.  
 

 
Stap 3: wat is het mechanisme van het ongeval?  
 
 

- Criteria voor een hoogenergetisch trauma 
o Verkeersongeval met snelheid > 65 km/u  
o Vervormingen van het voertuig 
o Passagier wordt uit het voertuig geslingerd  
o Overleden passagier in het voertuig  
o Algemeen beeld van het ongeval  
o Overkop gaan van het voertuig  

- Val van  ≥ 5m of  ≥ 3 keer de lichaamslengte  
- Aanrijding auto-voetganger of auto-fiets  

 
 Is de oorzaak van het trauma één van de bovenstaande mechanismen? Dan wordt de 
patiënt best naar een level 1 traumacentrum gebracht.  
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Stap 4: wat zegt het buikgevoel van de hulpverlener?  
 
 

- Heeft de patiënt nood aan een behandeling in een level 1 ziekenhuis?  
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5. Discussie 
 
Er zijn heel wat verschillende traumascores beschikbaar om de ernst van een trauma te 
bepalen. Dit maakt het soms verwarrend naar de lezer toe omdat er zoveel verschillen 
tussen de traumascores bestaan. Sommige traumascores zijn volgens ons niet handig 
wanneer deze toegepast worden in het werkveld. Zo bestaat er voor de AIS een lijst met 
verschillende letsels en hun bijhorende score. Zonder deze lijst gebeurt, volgens ons, het 
toekennen van scores eerder subjectief. Deze lijst lijkt ons niet handig om te gebruiken in 
prehospitale setting. De prehospitale zorg verloopt vaak snel en dus moet ook de triage 
van een patiënt snel kunnen gebeuren. De Munter et al. (2017) geeft aan dat er gezocht 
moet worden naar één duidelijke score die een goede voorspelling geeft over de mortaliteit 
van de patiënt. De MGAP scoort vaak beter dan de ISS score, toch wordt de ISS het meest 
gebruikt om een ernstig trauma te beschrijven. Volgens ons is het voordeel van de MGAP 
score dat deze score de focus legt op objectieve parameters en hier een score aan koppelt. 
De ISS en AIS score gebruiken eerder het subjectieve gevoel van de hulpverlener.  
 
Een grote beperking van de literatuur omtrent prehospitale triage is het gebrek aan een 
correcte definitie van een ernstig trauma. In de meeste studies wordt een ISS score hoger 
dan 15 gebruikt om een patiënt met een ernstig trauma te kunnen identificeren. Dit wordt 
bevestigd door een comparatieve analyse door Van Rein  et al. (2018). Hieruit komt dat 
25 van de 33 gebruikte artikels een ISS score boven 15 hanteren om een ernstig trauma 
te identificeren. In de literatuur wordt enkel gesproken van een ernstig trauma, namelijk 
een ISS score hoger dan 15. Er wordt nergens gesproken van een trauma. Vaak wordt er 
wel een onderscheid gemaakt tussen een ISS hoger dan 15 en een ISS lager dan 15.  
 
Ondanks dat de meeste studies een ISS score gebruiken om een ernstig trauma te 
definieren, zijn er verschillen tussen de landen onderling. Zo is een ISS hoger dan negen 
een ernstig trauma in het Verenigd Koninkrijk. In Zwitserland moet de patiënt een score 
van 20 of hoger hebben om als ernstig trauma beschouwd te worden (KCE, 2017). Deze 
onderlinge verschillen maken het moeilijk om de percentages rond over- en ondertriage 
van prehospitale triageprotocollen te vergelijken. Niet elk land en elke studie gebruiken 
namelijk dezelfde definitie om een ernstig trauma te identificeren. De studies die 
geïncludeerd worden in deze literatuurstudie maken gebruik van een ISS hoger dan 15 om 
een ernstig trauma te identificeren.  
 
Geen enkel traumascore of triageprotocol maakt gebruik van de zuurstofsaturatie als 
parameter. Nochtans wordt een daling van de zuurstofsaturatie geassocieerd met een 
toename van de mortaliteit, zeker in combinatie met hypotensie. De zuurstofsaturatie is 
een parameter die niet alleen in een triageprotocol toegevoegd moet worden, maar ook in 
een traumascore zoals MGAP heeft deze parameter een meerwaarde (Cassignol et al., 
2018). Om deze redenen hebben wij besloten om de zuurstofsaturatie toe te voegen aan 
het prehospitaal traumatriageprotocol voor België.  
 
Heel wat gepubliceerde studies zijn vaak onvolledig wat betreft data rond over- en 
ondertriage. Heel wat onderzoeken geven eveneens aan dat de kwaliteit van de studie zelf 
niet voldoende is. Op deze manier was het niet makkelijk om de nodige gegevens terug te 
vinden en na te gaan of het protocol voldoet aan de richtlijnen.  
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In Nederland wordt overtriage tot 50% geaccepteerd. Er wordt hier echter niet gesproken 
over de nadelen van dit hoge percentage aan overtriage. Een overtriage van 50% heeft 
als voordeel dat het de kans op ondertriage verkleint, maar het brengt heel wat extra en 
onnodige kosten mee. Een opname in een level 1 ziekenhuis is echter veel duurder in 
vergelijking met een level 2 of 3 ziekenhuis (Newgard et al., 2013). Er worden duidelijke 
aanbevelingen geschreven omtrent de percentages rond over- en ondertriage, maar geen 
van de besproken triageprotocollen halen deze richtlijnen.  
 
Er wordt in geen van de prehospitale triageprotocollen naar het oordeel van de 
hulpverlener gevraagd. Het heeft volgens Van Rein  et al (2018) echter een enorme 
meerwaarde in de triage van patiënten. De hulpverleners kunnen vaak wel een onderscheid 
maken tussen een ernstig en niet ernstig trauma, terwijl een triageprotocol hier niet altijd 
in slaagt. Hoewel het oordeel van een hulpverlener vaak een meerwaarde heeft, kan het 
de kans op overtriage wel vergroten. Er werd gekozen om dit toe te voegen aan het 
triageprotocol voor België. De hulpverleners hebben vaak heel wat ervaring en kunnen zo 
volgens ons een meerwaarde zijn in het identificeren van patiënten met een potentieel 
ernstig trauma.  
 
In deze literatuurstudie wordt de focus niet gelegd op oudere mensen en kinderen. Deze 
twee groepen hebben nood aan specifieke criteria bij de triage. Oudere mensen worden 
sneller getrieerd naar een level 2 of 3 ziekenhuis dan volwassenen, zelfs als de patiënt aan 
één of meer triagecriteria voldoet. Wanneer onder- en overtriage per leeftijdscategorie 
bekeken wordt, zijn er onderling heel wat verschillen. De eerste leeftijdscategorie zijn 
patiënten tussen 18 en 44 jaar. In deze groep komt ondertriage in 30,3% van de gevallen 
voor. Er is een stijging van 9% (39%) bij de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar. Vanaf de 
patiënt ouder is dan 65 jaar heeft de helft (52,2%) van de patiënten te maken met 
ondertriage. In de laatste leeftijdscategorie, zijnde patiënten ouder dan 85 jaar, heeft 
56,5% van de patiënten te maken met ondertriage (Van Rein et al., 2018). Een tweede 
studie heeft de patiënten in twee groepen ingedeeld, jonger dan 55 jaar en ouder dan of 
gelijk aan 55 jaar. 18% van de patiënten jonger dan 55 jaar wordt ondergetriëerd. Bij de 
patiënten van 55 jaar of ouder is dit 20% (38%) meer. Deze cijfers zijn gebaseerd op Field 
Triage Discision Scheme van de Verenigde Staten (Van Rein et al, 2018). Dit wordt in 2019 
opnieuw bevestigd. Hieruit blijkt dat de kans op correcte triage naar een level 1 ziekenhuis 
met 2% daalt per jaar dat de patiënt ouder is. De leeftijd moet als extra aandachtspunt 
beschouwd worden vooral als het gaat om een persoon waarbij de val aan de basis van 
het trauma ligt (van Rein et al., 2019). Een studie van Voskens et al. (2018) met 4950 
patiënten haalt dergelijke bevinding aan: een oudere patiënten (>65 jaar) hebben 25% 
meer te maken met ondertriage in vergelijking met patiënten onder de 65 jaar. Dit valt te 
verklaren door de reeds aanwezige comorbiditeiten. Oudere patiënten hebben hierdoor 
zelfs bij een laag energetisch trauma meer kans op  ernstige problemen (Voskens et al., 
2018). The American College of Surgeons Committee on Trauma schrijft in de guidelines 
enkele specifieke parameters om ondertriage van oudere mensen te verminderen. Zo 
worden extra aanbevelingen gegeven om een ouder persoon met een toenemend risico op 
een letsel of sterfte, een systolische bloeddruk onder 110 mmHg of een ongeval met een 
laag impact mechanisme te triëren naar een level 1 traumacentrum (Sasser et al., 2012). 
Deze criteria zijn niet terug te vinden in het prehospitaal triagesystemen van Frankrijk of 
Nederland. Kinderen krijgen enkel in Nederland een aangepaste traumascore. De RTS 
score wordt hier vervangen door de pediatrische traumascore (PTS). Voor de rest gelden 
ook voor kinderen dezelfde criteria als voor volwassenen (Van Heil, Den Hartog, 2017). In 
geen enkele studie worden kinderen geïncludeerd; het gaat steeds over patiënten vanaf 
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16 jaar. Hierdoor is het moeilijk om ondertriage en overtriage bij kinderen in te schatten. 
Hoewel het voor kinderen eveneens van groot belang is om het juiste ziekenhuis te kiezen. 
Een systematische review door Van Der Sluijs et al, (2018) stelt vast dat geen enkel 
pediatrische traumascore een voldoende hoge sensitiviteit heeft (95%) voor het 
identificeren van kinderen met een zwaar trauma (van der Sluijs., Van Rein , Leenen, & 
Van Heijl, 2018). De PTS score wordt in dit artikel echter niet besproken. 
 
Daarnaast wordt er geen informatie weergegeven met de triage van een patiënt met 
brandwonden, terwijl deze groep specifieke aandacht nodig heeft. De brandwonden 
moeten behandeld worden in een ziekenhuis met een brandwondencentrum (KCE, 2017).  
 
Het is niet altijd duidelijk welke hulpverleners prehospitaal ingezet worden. In België zijn 
er heel wat ambulanciers die instaan voor de ambulanceritten. Daarnaast wordt er gebruik 
gemaakt van een PIT en MUG om ernstigere oproepen te beantwoorden. In Nederland 
worden de ambulances permanent bemand door minstens één verpleegkundige (Van Heijl 
& Den Hartog, 2017). In België zullen ook ambulanciers en personen met een 
brandweeropleiding de prehospitale triage moeten uitvoeren.  
 
Er wordt heel wat onderzoek gedaan rond voordelen van een level 1 traumacentrum; toch 
is er geen literatuur beschikbaar over de doeltreffendheid ervan (KCE, 2017). Vanuit 
Europa is er steeds meer intresse voor deze geïncludeerde traumasystemen, maar hoe 
deze geïmplementeerd moeten worden en de impact ervan blijft onduidelijk (Bouzat et al., 
2015). De voordelen van traumacentra zijn volledig gebaseerd op het verminderen van de 
mortaliteit, verkleinen van de kans op langdurige handicaps, verminderen van secundaire 
transporten en het verkleinen van de kans op een heropname (KCE, 2017). 
 
Voor België is er echter nog heel wat werk. De ziekenhuisnetwerken staan nog niet volledig 
op punt en er zijn momenteel slechts drie level 1 ziekenhuizen. Er moet meer onderzoek 
gebeuren naar prehospitale triagecriteria die van toepassing zijn ons land omdat België 
namelijk gekenmerkt wordt door een hoog aantal verkeersslachtoffers en trauma’s ten 
gevolge van een val (KCE, 2017). Hier moet rekening mee gehouden worden bij de 
ontwikkeling van een toekomstig prehospitaal triageprotocol. Er moet veel meer onderzoek 
gebeuren om een goed triageprotocol te ontwikkelen dat aan de aanbevelingen rond over- 
en ondertriage kan voldoen. In deze literatuurstudie wordt een voorstel gedaan van een 
mogelijks prehospitaal triageprotocol. Dit protocol is gebaseerd op de aanbevelingen 
volgens de literatuur en de parameters van de drie voorbeeldlanden. Er moet echter nog 
heel wat onderzoek gebeuren rond de haalbaarheid en functionaliteit van dit triageprotocol. 
Er zijn geen gegevens rond over- en ondertriage beschikbaar. Dit wordt niet onderzocht in 
deze specialisatieproef.  
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6. Besluit  
 
Er zijn een aantal verschillende traumascores beschikbaar die de hulpverlener helpen een 
ernstig trauma te identificeren. De scores zijn onderling enorm verschillend. Een deel van 
de scores legt de focus op parameters, terwijl andere scores de verwondingen van de 
patiënt weergeven. Deze verschillende scores maken het moeilijk om één algemeen 
aanvaarde definitie van een ernstig trauma te vormen. Deze definitie is van uitermate 
belang om verder een goed preshopitaal triagesysteem op te stellen. De meeste artikels 
uit deze literatuurstudie maken gebruik van een ISS hoger dan 15 om een patiënt met een 
ernstig trauma te identificeren.  
 
In deze literatuurstudie worden drie prehospitaal triagesystemen besproken afkomstig uit 
Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Geen van deze triageprotocollen voldoet aan 
de opgestelde richtlijnen rond over- en ondertriage. Er worden heel wat aanbevelingen 
gegeven om de huidige protocollen te verbeteren om zo de kans op ondertriage zo klein 
mogelijk te maken. Ouderen en kinderen zijn een kwetsbare groep en hebben een 
verhoogde kans op ondertriage. Vooral ouderen hebben nood aan specifieke parameters 
omdat deze patiëntengroep anders reageert op een trauma.  
 
Er is nog heel wat onderzoek nodig omtrent prehospitale triage voor traumapatiënten in 
België. Ons land wordt gekenmerkt door een hoog aantal verkeersslachtoffers en trauma’s 
ten gevolge van een val. Met deze criteria moet zeker rekening gehouden worden bij het 
samenstellen van een prehospitaal triagesysteem. Na investigatie van verschillende 
triageprotocollen worden alle aanbevelingen van de literatuur opgelijst. Dit gaat over 
verbeterpunten die aangegeven worden om de kans op over- en ondertriage te verkleinen. 
Op het einde van hoofdstuk vier wordt er een voorstel gedaan over een mogelijk 
prehospitaal triageprotocol voor België. Er zijn echter geen studies op de Belgische 
populatie waardoor er geen data beschikbaar zijn rond over- en ondertriage van het 
protocol.  
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8. Bijlagen  
Bijlage 1: Erkenningscriteria volgens de Nederlandse 

Vereniging voor Traumachirurgie   
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worden er 

Het doel van deze studie 
was om de evolutie weer te 

Het uiteindelijke doel is om 
patiënten naar het juiste 
ziekenhuis te sturen, dit wil 

Volgende triagesystemen 
werden besproken  

- Revised trauma score 
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Evolution and 
organisation of 
trauma systems  

beschreve
n  

geven binnen de 
verschillende trauma-
systemen. De verschillende 
soorten triage systemen 
worden besproken. 

zeggen een ziekenhuis met de 
nodige middelen en ervaring om 
een patiënt op te vangen.  
De oprichting van een 
traumanetwerk is van essentieel 
belang voor het verbeteren van 
de vitale en functionele prognose 
van patiënten met een ernstig 
trauma. 

(RTS): respiratoir ritme, 
SBP en GCS 

- Prehospital index (PHI): 
type trauma en vitale 
parameters 

- MGAP Score: leeftijd, 
type trauma, SBP en 
GCS 

- Biomarkers: 
hemoglobine, INR en 
lactaat  

- Grade classifications: 
vitale parameters, type 
en locatie van het letsel, 
reageert na REA, 
omstandigheden van het 
letsel en eigenschappen 
van de patiënt 

Moore L., Champion 
H., Tardif P-A., 
Kuimi B-L., O’Reilly 
G., Leppaniemi A., 
Cameron P., Palmer 
C.S., Abu-Zidan 
F.M., Gabbe B., 
Gaarder C., Yanchar 
N., Stelfow H.T., 
Coimbra R., 
Khajanchi M., Porgo 

Systematic 
review en 
meta-
analyse 

nvt 24, 758 
personen,  
41 studies 
en 19 
systemic 
reviews 
voor de 
meta-
analyse 

Doel van deze studie is om 
na te gaan welke 
componenten bijdragen aan 
de effectiviteit van de 
trauma systemen.  

Moore L. et al geven aan dat er 
nog verder onderzoek nodig is. 
De resultaten geven aan dat als 
er gefocust wordt om de patiënt 
naar een geschikt ziekenhuis te 
brengen, de mortaliteit 
verminderd. De resultaten geven 
aan dat pas na enkele jaren na 
het invoeren van het trauma-
systeem het pas effectief is. 

nvt  
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T.V., Turgeon A.F., 
Leenen L. (2017) 
Impact of trauma 
system structure on 
injury outcomes 

Sasser S.M., Hunt 
R.C., Faul M., 
Sugerman D., 
Pearson W.S., 
Dulski T., et al. 
(2012). Guidelines 
for Field Triage of 
Injured Patients. 
Recommendations 
of the National 
Expert Panel on 
Field Triage 

Report  nvt nvt Het doel van deze studie is 
om aanbevelingen te maken 
voor het huidige 
triagesysteem in Amerika 
(uit 2006).  

Het panel heeft een aanpassing 
voorzien en het triagesysteem 
deels hervormd. Het gebruikte 
systeem is van 2011.  

Het triagesysteem dat gebruikt 
wordt bestaat uit 4 verschillende 
stappen. Bij elke stap worden er 
verschillende criteria overlopen 
om te kijken of het letsel ernstig 
is en naar een traumacentrum 
vervoerd moet worden.  
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