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VOORWOORD
Als studenten bachelor-na-bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan het
University College Leuven-Limburg campus Gasthuisberg te Leuven kregen wij – in ons
specialisatiejaar – de opdracht om een specialisatieproef uit te werken. Als onderwerp
kozen wij triagemethodieken op spoedgevallen.
Dit onderwerp genoot onze voorkeur aangezien de spoedgevallenzorg ons beiden
aanspreekt en we hier ook in verder willen gaan. Triage werd de voorbije jaren in
verscheidene publicaties onderzocht. Dit zorgde voor het ontstaan van verschillende
systemen in de jaren ’90. Bij triage vormt de hulpverlener zich een eerste klinisch beeld
van de patiënt en maakt hij een onderscheid tussen urgente en niet-urgente patiënten.
Met andere woorden: soms het verschil tussen leven en dood. Het was voor ons dus een
eer om de verschillende triagesystemen te onderzoeken en te bepalen welk systeem het
voordeligst is voor de patiënt en het ziekenhuis waarin het gebruikt wordt.
Deze specialisatieproef was een groepswerk dat we als zeer leerrijk hebben ervaren. Met
ups en downs hebben we geprobeerd om dit werk tot een goed einde te brengen. Na het
vertrek van één van de groepsleden voelden we ons verontwaardigd en in de steek gelaten;
we wisten even niet meer wat doen. Wij ondervonden dat teamwork én communicatie zeer
belangrijk zijn om een project tot een goed einde te brengen. Deze competenties zijn dan
ook zeer belangrijke factoren in het verpleegkundig beroep en vooral op spoedgevallen,
waar onze interesses liggen.
Ondergetekenden dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitwerking van
deze specialisatieproef.

Leuven, mei 2019
Janssen Jordy en Verlaak Sofie
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ABSTRACT
Probleemstelling: Spoedgevallendiensten krijgen – wereldwijd – op dagelijkse basis te
maken met een hoge toestroom van patiënten. Deze exponentiële patiëntenpopulatie
wordt door hulpverleners opgevangen én verwerkt door middel van verscheidene
triagesystemen. Ziekenhuizen zijn vrij in de keuze van triagesystemen.
Doelstelling: Het doel van deze literatuurstudie is – door middel van verschillende
triagesystemen met elkaar te vergelijken – bepalen of er een superieur formeel
triagesysteem bestaat dat universeel gebruikt kan worden op spoedgevallendiensten. Met
andere woorden: welk triagesysteem is het ‘beste’ om te gebruiken.
Methode: Om een antwoord vinden op de onderzoeksvraag, werd deze literatuurstudie
gebaseerd op 38 – relevante – Engelstalige publicaties omtrent triagemethodieken op
spoedgevallen. Zoekmachines zoals Medline, PubMed, Trip en Google werden gebruikt om
tot deze resultaten te komen. Er werden enkel publicaties gebruikt die maximaal tien jaar
oud waren.
Resultaten: De meest voorkomende verschillende Europese triagesystemen werden
besproken én aan de hand van literatuur werd er gezocht naar positieve -en negatieve
factoren omtrent de bepaalde systemen. De systemen werden vergeleken op basis van
onder -en overtriage, maar ook op het al dan niet gebruiken van vitale parameters. Deze
laatste factor blijkt cruciaal te zijn in het triëren van patiënten. Toch kon deze onmisbare
component niet in alle triagesystemen teruggevonden worden. Op vlak van onder -en
overtriage konden de publicaties matige soelaas bieden, aangezien er weinig onderzoek
wordt gedaan naar het niveau van onder -en overtriage bij de minder bekende
triagesystemen in Europa.
Conclusie: Het gebruik van een formeel triagesysteem is noodzakelijk om foutieve triage
op spoedgevallen te voorkomen. Het blijkt echter – op dit moment – onmogelijk om één
universeel triagesysteem te implementeren in de spoedgevallenwerking. Heden ten dagen
hebben spoedgevallendiensten de vrije keuze in het gebruikt van een bepaalde
triagesysteem. Een unaniem oordeel vellen over welk Europees triagesysteem het ‘beste’
is, is dus onmogelijk aangezien de samenlopende voor -en nadelen van de verschillende
systemen. De ontwikkeling van een universeel gevalideerd triagesysteem dringt zich op,
dus verder onderzoek in deze materie is noodzakelijk.
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INLEIDING
Een triagesysteem dient als richtlijn voor het organiseren van assistentie bij medische
spoedeisende hulpverlening, waarbij prioriteit wordt gegeven aan patiënten die zich in
een hogere klinische risicosituatie bevinden (Anziliero, Dal Soler, Silva, & Beghetto,
2016).
Rond het onderwerp ‘triage’ werden er voldoende wetenschappelijke publicaties
gevonden, die als kapstok konden dienen voor het samenstellen van een
specialisatieproef. In deze paper worden er verschillende manieren aangereikt die
verscheidene spoedgevallendiensten over bepaalde landen in Europa gebruiken om
patiënten adequaat te kunnen triëren. Er werd geopteerd om deze specialisatieproef op
te delen in vier hoofdaspecten, die gaan van de algemene principes omtrent triage, de
meest voorkomende triagemethodieken en de verschillende triagemethodieken van de
meest gezondheidsvooruitstrevende landen van Europa. Tot slot worden de verschillende
valkuilen besproken, die de publicaties ons aanreikte.
Het doel van deze specialisatieproef werd afgebakend tot het bespreken van de
verschillende triagesystemen, om vervolgens daaruit een conclusie te trekken welke
methodiek – volgens ons – de voorkeur geniet. De exponentiële groei van
patiëntentoevloed op diverse spoedgevallendiensten in Europa, alsook de complexiteit
van pathologie en de vergrijzing – of het eufemistische verzilvering – van de bevolking
dringt een feilloos triagesysteem op.
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METHODE
Om een adequaat en bindend antwoord te vormen op de onderzoeksvraag, werd er een
literatuurstudie uitgevoerd. De vraag die gesteld werd om de zoektocht te starten kon als
volgt geformuleerd worden: “Welk inhospitaal triagesysteem is het meest kwalitatief om
te gebruiken op spoedgevallendiensten?”.
Teneinde op een moeiteloze manier MeSH-termen op te stellen werd er op basis van de
onderzoeksvraag de volgende PICO opgesteld:
•

P

:

Inhospitaal triagesysteem;

•

I

:

Verschillende triagesystemen in de Westerse geneeskunde vergelijken;

•

C

:

/

•

O :

Het kwalitatiefste systeem.

Met betrekking tot bovenstaande vraagstelling werd er op zoek gegaan naar publicaties
die de literatuurstudie konden vormen. Hiervoor zijn relevante publicaties van 2009 tot
2019 opgespoord door het uitvoeren van zoekopdrachten in de volgende databanken en
zoekmachines: Medline, PubMed, Trip en Google.
De literatuur werd doorzocht met behulp van de volgende zoektermen -én combinaties
hiervan: “Manchester Triage System”, “Emergency department”, “Triage”, “Emergency
Severity Index”, “Undertriage”, “Overtriage”, “Triage in Europe”, “Formal triage”, “Swiss
Emergency Triage Scale”,… Er werd gebruikt gemaakt van de sneeuwbalmethode om
verdere informatie te kunnen vergaren.
De volgende inclusiecriteria werden gehanteerd: geschreven in de Engelse taal, artikel of
tijdschrift, free full text én maximum tien jaar oud. Op basis van de beoordeling van de
titels, abstracts en jaar van publicatie van de referenties werd er een selectie van 38
relevante Engelstalige artikels gemaakt, die een verband leken te hebben met de
onderzoeksvraag.
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LITERATUURSTUDIE
1. Triage
1.1.

Algemeen

Triage – afgeleid van het Franse werkwoord ‘trier’ – kan ad litteram vertaald worden als
‘sorteren’, alhoewel deze term maar een deel van een groter geheel is. Gedurende een
triage-proces is het noodzakelijk dat de patiënten worden onderverdeeld in verschillende
niveaus – of categorieën – om een onderscheid te maken in urgenties waarmee patiënten
zich aanmelden (Taboulet, Moreira, Haas, Porcher, Braganca, Fontaine, & Poncet, 2009).
Het spreekwoord ‘wie eerst komt, eerst maalt’ wordt bijgevolg enkel gebruikt vóór het
triageproces. Hierna is dit totaal niet meer van toepassing!
Triage op spoedgevallen wordt gebruikt om patiënten prioriteit te geven wanneer de
klinische vraag groter is dan de capaciteit of de beschikbare middelen. Omdat de belasting
voor spoedgevallen gestaag toeneemt, blijft triage een fundamentele interventie om de
patiëntenstroom veilig te beheren en ervoor te zorgen dat patiënten – die onmiddellijke
medische aandacht nodig hebben – tijdig worden behandeld (Zachariasse, Seiger, Rood,
Alves, Freitas, Smit, Roukema, & Moll, 2017). Wereldwijd worden spoedgevallendiensten
dagelijks geconfronteerd met een stijgend aantal patiëntenaanmeldingen. Dit struikelblok
van een toenemend aantal patiënten maakt volgens Elshove-Bolk, Mencl, van Rijswijck,
Simons en van Vugt (2007) het de spoedafdelingen niet gemakkelijk, aangezien patiënten
zich sneller presenteren dan dat ze door een arts gezien kunnen worden.

1.2.

Vormen van triage

1.2.1

Informele triage

Triage werd – tot en met de jaren ’60 – initieel gebruikt in oorlog -en rampsituaties. Hierna
vond er een introductie plaats van triage op basis van buikgevoel op de huidige
spoedgevallendiensten (Verdonck, 2014). Triagetechnieken waren initieel processen
waarbij er volledig op het buikgevoel van de verpleegkundige werd vertrouwd. Dit
verpleegkundig buikgevoel was voor ieder individu anders en wordt ook beïnvloed door de
kennis en het beoordelingsvermogen van de verpleegkundigen. Hierdoor vergrootte de
kans op foutieve triage met als gevolg een slechtere uitkomst, vandaar dat de meeste
ziekenhuizen in België – en andere landen gebruik maken van formele en
gestandaardiseerde triagesystemen (Wolf, Delao, Perhats, Moon, & Evanovich-Zavotsky,
2018).
Er kan dus gesteld worden dat informele triage vooral rust op de schouders van de
verpleegkundige, maar dit geeft geen voorafgaande garantie op de outcome van de
patiënt. Onderzoek van Hitchcock, Gillespie, Crilly en Chaboyer (2013) toonde aan dat
informele triage vooral een subjectieve vorm is van triëren, waarbij de
urgentieverpleegkundige zich baseert op de oppervlakkige observaties én een anamnese
in één oogopslag. Bij deze vorm van triëren blijkt de ervaring van de verpleegkundige een
grote rol te spelen in de outcome van de patiënt. Wanneer pas-afgestudeerde – onervaren
– verpleegkundigen aan informele triage doen, zien we een hoger risico op foutieve triage
optreden. Het is net op basis van deze argumenten dat informele triage nauwelijks nog
voorkomt op een spoedgevallendienst in Westerse gezondheidsinstellingen (Hitchcock et
al., 2013).
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1.2.2

Formele triage

Formele triagesystemen zijn – zoals de naam al doet blijken – ‘volgens de regels’
opgesteld. Deze triagemethodieken zijn vastgesteld volgens een evidence-based practice
op basis van gestaafde argumenten en een kritische blik van urgentieartsen en andere
onderzoekers (Becker, Lopes, Pinto, Campanharo, Barbosa, & Batista, 2015).
Foutieve triage komt volgens Wolf et al. (2018) minder voor bij de aanwezigheid van een
formeel triageproces. Enkele formele triagesystemen, die de verschillende publicaties ons
aanreikte én die tevens gebruikt worden in de westerse geneeskunde worden hieronder
besproken.

1.3.

Ondertriage en overtriage

Ondertriage wordt door Nordgarden, Odland, Guttormsen en Stølen Ugelvik (2018)
gedefinieerd als het niet tijdig gezien worden van patiënten – met een ernstig letsel – door
een professionele hulpverlener. Bij overtriage daarentegen krijgen patiënten – met een
minder ernstig letsel – te snel de zorg die ze normaal niet nodig hadden. Acceptabele
percentages van onder -en overtriage werden – door het American College of Surgeons,
Committee on Trauma – respectievelijk als 5% en 25 tot 30% bestempeld.
Overtriage komt – statistisch gezien – vaker voor dan ondertriage. Dit fenomeen zien we
zowel terugkomen bij volwassenen als bij kinderen, waarbij een hogere complexiteit van
klachten zorgt voor een moeilijkere triage overall (Zachariasse et al., 2017). In
onderstaande tabel is te zien dat – met een percentage variërend van 26,9 tot 44,0% bij
volwassenen en 36,9 tot 50,3% bij kinderen – overtriage prominenter aanwezig is dan
ondertriage. Ondertriage bleek in 6,2 tot 14,1% van de volwassenen en 3,5 tot 5,8% bij
kinderen aanwezig te zijn.

Figuur I: Ondertriage versus overtriage, een statistische visie. Overgenomen uit Zachariasse et al. (2017).
Validity of the Manchester Triage System in emergency care: A prospective observational study. PLoS ONE,
12(2), 1-14.
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Zowel aan onder- als overtriage zijn negatieve gevolgen verbonden. Een beoordeling boven
het juiste prioriteitsniveau – overtriage – is kostelijker voor het ziekenhuis op basis van
verschillende onnodige onderzoeken. Daarentegen kan een onderschatting van het
prioriteitsniveau – ondertriage – het risico op nadelige gevolgen voor patiënten vergroten,
zoals vertraagde zorg en het gebrek aan adequate middelen (Souza, Chianca, Cordeiro,
Rausch, & Nascimento, 2018).
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2. Triagemethodieken
Tijdens het raadplegen van de verschillende publicaties werd er vernomen dat er
verscheidene soorten triagesystemen bestaan. Deze variëren van drie- tot vier- en
vijfdelige systemen, die verschillend zijn van land tot land. Uit ondervinding blijkt dat elk
ziekenhuisbeleid de vrije keuze heeft om één van deze evidence-based formele
triagesystemen te gebruiken in het triëren van patiënten.

2.1.

Driedelige triagesystemen

Als driedelig triagesysteem reiken de gevonden publicaties het verkeerslichtsysteem aan.
Dit systeem bestaat uit drie niveaus; emergency, urgency en non-urgency (Christ,
Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010). Een specifieke wachttijd per categorie wordt
in dit systeem niet aangereikt.
Onderstaande tabel werd op basis van de verkregen informatie uit de publicatie van Christ
et al. (2010) samengesteld.
Triageniveau

Kleur

Beschrijving

1
2
3

rood
amber
groen

Emergency
Urgent
Non-urgent

Tabel I: Het verkeerlichtsysteem. Vertaald overgenomen uit Christ et al. (2010). Modern triage in the
emergency department. Deutsches Ärzteblatt International, 107(50), 892–898.

Bij een vergelijking door Christ et al. (2010) van de verschillende triagemethodieken werd
geconcludeerd dat een driedelig triagesysteem onvoldoende betrouwbaar bleek te zijn. Zo
werd volgens de Keppa-statistiek de betrouwbaarheid beschreven. Indien κ = 0 wijst dit
op willekeurige resultaten, κ = 1 vertegenwoordigde de overeenkomst tussen twee -of
meer metingen. Dit alles kan onderverdeeld worden als: slecht (κ < 0,2), adequaat (κ =
0,2 -tot 0,4), voldoende (κ = 0,4 -tot 0,6), goed (κ = 0,6 -tot 0,8) en zeer goed (κ > 0,8).
Driedelige triagesystemen toonde een lage betrouwbaarheid aan (κ = 0,19 tot 0,38).

2.2.

Vierdelige triagesystemen

Vervolgens stelt Rutschmann, Hugli, Marti, Grosgurin, Geissbuhler, Kossovsky, Simon, &
Sarasin (2017) dat een vierdelig triagesysteem – in het verleden – gebruikt werd op
verschillende spoedgevallendiensten in Zwitserland, Frankrijk en België totdat het vierdelig
systeem in 1997 werd geëvalueerd door een interactief gecomputeriseerde simulator. De
evaluatie gaf een beperkte betrouwbaarheid aan, met een hoog percentage aan
ondertriage van 31%. Doch bleef het concept van een vierdelig triagesysteem – in
Zwitserland – bestaan, weliswaar in een verbeterde vorm namelijk de Swiss Emergency
Triage Scale (SETS).
Het meten van de vitale parameters blijkt – in de moderne triage – meer en meer
onmisbaar te worden om een adequaat beeld van de patiënt te vormen en hem/haar in te
delen in een ‘juiste’ triagecategorie (Rutschmann, Hugli, Marti, Grosgurin, Geissbuhler,
Kossovsky, Simon, & Sarasin, 2017).
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Onderstaande tabel van Rutschmann et al. (2017) geeft de verschillende discriminanten
weer, waarmee rekening wordt gehouden bij het triëren volgens de SETS. Het geeft een
duidelijk beeld welke parameter voor welke triagecategorie zorgen.
Klinische criteria

SETS I

SETS II

SETS III -en IV

Glasgow Coma Scale
Hartfrequentie (x/min.)
Bloeddruk (mmHg)

≤8
<40 of >150
SBD ≥230 of ≤70 of
DBD ≥130
>35 of ≤8

9-13
40 -tot 50 of 130 -tot 150
SBD 181 -tot 229 of 71 -tot
90 of DBD 115 -tot 129
25 -tot 35 of 9 -tot 12
Aanwezig
90 -tot 93
32 -tot 35 of >40
<4 of ≥25

>13
51 -tot 129
SBD 91 -tot 180
DBD <115
13 -tot 24
Afwezig
>93
35,1 -tot 40
4 -tot 24,9

AH-frequentie (x/min.)
Cyanose
O2-saturatie (%)
Temperatuur (°C)
Bloedglucose (mmol/L)

<90
<32

Tabel II: De determinanten van de Swiss Emergency Triage Scale (SETS). Aangepast overgenomen en vertaald
uit Rutschmann et al. (2017). Reliability of the revised Swiss Emergency Triage Scale: a computer simulation
study. European Journal of Emergency Medicine, 25(4), 264-269.

Temel en Lehmann (2018) geven in hun publicatie aan dat er vier dringlichkeitsstufen –
of urgentielevels – zijn. Deze levels kunnen als volgt in een tabel gegoten worden om
een beeld te vormen van de Swiss Emergency Triage Scale (SETS).
Triagelevel

Wachttijd

Beschrijving

Dringlichkeitsstufe 1
Dringlichkeitsstufe 2
Dringlichkeitsstufe 3

Onmiddellijke behandeling
Behandeling binnen 20min.
Behandeling binnen
120min.
Onbepaald

Acuut noodgeval
Noodgeval
Matig dringend noodgeval

Dringlichkeitsstufe 4

Niet-dringend

Tabel III: Swiss Emergency Triage Scale (SETS). Vertaald overgenomen uit Temel & Lehmann. (2018).
Schweizer Triage System. Universitäres Notfall-Zentrum: Bern.

De verschillende urgentielevels worden door Temel en Lehman (2018) tevens besproken.
Zo wordt de eerste Dringlichkeitsstufe beschreven als een gezondheidsstoornis of een
naderende bevalling die zonder een onmiddellijke interventie leidt tot de dood van de
patiënt of de foetus of het verlies van een lidmaat of een orgaan. De tweede
Dringlichkeitsstufe omvat een gezondheidsstoornis die niet levensgevaarlijk is, maar toch
veel kans vertoont op een verslechtering toekomstgericht. Vervolgens kan de derde
Dringlichkeitsstufe gezien worden als een gezondheidsstoring waarbij tijd geen rol speelt.
De toestand van de patiënt wordt hier – vanzelfsprekend – als stabiel gezien. De vierde –
en tevens laatste – Dringlichkeitsstufe omvat de patiënten die eigenlijk geen dringende
medische hulp nodig hebben en beter een huisarts geraadpleegd hadden.
Rutschmann et al. (2017) deden een onderzoek naar onder- en overtriage. Volgens hen
bleek het percentage van correcte triage 84,1% te bedragen. De percentages die onder en overtriage vertegenwoordigden, bedroegen respectievelijk 7,2 -en 8,7%. Het meten
van vitale parameters bleek een onafhankelijke factor te zijn in het correct triëren van
patiënten volgens de Swiss Emergency Triage Scale. Onderstaande tabel van
Rutschmann et al. (2017) geeft een overzichtelijk beeld weer van de verschillende onder
-en overtriagepercentages per Dringlichkeitsstufe.
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Triagelevel
Dringlichkeitsstufe
Dringlichkeitsstufe
Dringlichkeitsstufe
Dringlichkeitsstufe

1
2
3
4

Overtriage (%)

Ondertriage (%)

0
1,8
13,8
1,4

13,1
10,7
7,8
0

Tabel IV: Percentage van over -en ondertriage bij de Swiss Emergency Triage Scale (SETS). Aangepast
overgenomen en vertaald uit Rutschmann et al. (2017). Reliability of the revised Swiss Emergency Triage
Scale: a computer simulation study. European Journal of Emergency Medicine, 25(4), 264-269.

Temel en Lehman (2018) publiceerden een werkmodel van het SETS in het Universitäres
Notfall-Zentrum in Bern. Urgentieverpleegkundigen dienen dit – naargelang verschillende
parameters of determinanten – in te vullen. Foutieve triage kan door dit duidelijk
document zo veel mogelijk vermeden worden. Zwangere patiënten worden – onderaan –
tevens opgenomen in dit systeem.

Figuur II: Werkmodel van het SETS uit het Universitäres Notfall-Zentrum in Bern. Overgenomen uit Temel &
Lehmann. (2018). Schweizer Triage System. Universitäres Notfall-Zentrum: Bern.
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Verder maakt SETS gebruik van een handig hulpmiddel dat – een hele reeks van
aandoeningen – een standaard triagecategorie toekent. Afhankelijke van de vitale
parameters kan de patiënt urgenter -of minder-urgent scoren. Elke aandoening wordt
tevens gedefinieerd en geeft de urgentieverpleegkundige – in sommige gevallen –
specifieke vraagstellingen die gesteld kunnen worden bij een bepaalde problematiek.
Andere hulpmiddelen hierbij zijn de vitale parameters die gemeten moeten worden, alsook
de behandeling en acties die ondernomen moeten worden (Temel & Lehman, 2018).
Onderstaand voorbeeld (Universitäres Notfall-Zentrum Bern, 2018) van een bekkentrauma
geeft een beeld hoe het triagesysteem van SETS in elkaar zit. Het leidt de verpleegkundige
letterlijk door het triageproces en vermijdt het maken van een foutieve triage.
Aanmeldingsreden
Definitie

Sleutelvragen
Klinische observaties

Aanbevolen vitale
parameters

Aanbevelingen

Vastleggen van het
prioriteitsniveau

Bekkentrauma
Dringlichkeitsstufe 1 – 2 – 3
Letsel -of traumatische klachten veroorzaakt aan de
bekkengordel.
•
Omstandigheden van het letsel;
•
Letselmechanisme, kinetiek van het ongeval;
•
Pijnen: Lokalisatie en aard van de pijnen.
Tijdsspanne van ontstaan van de pijn.
Zoeken naar specifieke symptomen
•
(schaaf)wonden, hematomen,…;
•
Bloed in de urine;
•
Buikpijnen.
Pols, bloeddruk, shockindex, ademhalingsfrequentie en
pijnscore
•
Bij vermoeden van een instabiel bekkentrauma
de bekkenregio zo weinig mogelijk belasten,
alsook de patiënt verplaatsen zonder medisch
advies;
•
Uitsluiten van bekkenletsel in co-existentie met
andere ongevalskinetiek. Raadpleging van fiche
1201 «Polytrauma» indien nodig.
Volgens vitale parameter-criteria
Dringlichkeitsstufe 2:
•
Een persoon in het zelfde voertuig werd gedood
bij het ongeval;
•
Val >6 meter hoogte;
•
Bevrijdingsmanoeuvre >20 minuten bij een
patiënt die gekneld zit in het voertuig;
•
Anticoagulantiagebruik of bekende hemofilie
(trombocytenaggregatieremming valt niet onder anticoagulantia) .

Figuur III: SETS: Beckentrauma. Vertaald overgenomen uit Temel & Lehmann. (2018). Schweizer Triage
System. Universitäres Notfall-Zentrum: Bern.
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2.3.

Vijfdelige triagesystemen

De vijfdelige triagesystemen, zoals het Manchester Triage System en de Emergency
Severity Index worden het meest gebruikt op Belgisch -en Nederlands grondgebied
(Storm-Versloot et al., 2011). Verder bestaan nog andere triagesystemen die – in Europa
en andere welvarende Westerse landen – voor een lopende dynamiek van de patiënten op
een spoedafdeling moeten zorgen.
2.3.1.

Manchester Triage System (MTS)

Het Manchester Triage System – in de praktijk ook wel afgekort als MTS – werd ontwikkeld
in het Verenigd Koninkrijk (Manchester, Engeland) en geïntroduceerd in 1996. In de jaren
nadien zijn er verschillende aanpassingen gedaan om het systeem te verfijnen. Het is één
van de meest gebruikte triagesystemen in België. Het model baseert zich op het vijf-niveau
systeem met een totaal van 52 flowcharts, die elk één van de meest voorkomende
aanmeldingsklachten op een spoedgevallendienst vertegenwoordigen (Franco et al.,
2018). Het aantal flowcharts kan variëren van land tot land. Zo wordt er in het Duitse MTS
gebruikt gemaakt van 50 algoritmes en zijn er 53 algoritmes bij de Engelse versie, die 3
extra pediatrische algoritmes bevat (Gräff, Goldschmidt, Glien, Dolscheid-Pommerich,
Fimmers, & Grigutsch, 2017).
Bij de aanmelding van een nieuwe patiënt op een spoedgevallendienst wordt deze
toegewezen aan één van de 52 flowcharts op basis van de aanmeldingsklacht. De
verschillende flowcharts zijn onderverdeeld in urgentieniveaus met betrekking op graad
van levensgevaar, pijn of niveau van bewustzijn. Hierna wordt het algoritme gevolgd door
de triage verpleegkundige om zo de correcte behandelingsprioriteit toe te kennen aan de
patiënt (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010).
De Australian Government Department of Health (2019) geeft in haar Emergency Triage
Education Kit een stappenplan weer dat door een triageverpleegkundige gevolgd moet
worden bij het triëren van patiënten volgens het Manchester Triage System. Dit kan als
volgt geïnterpreteerd worden:
1. Aanmeldingsklacht identificeren én de bijhorende flowchart uitkiezen;
2. De zes discriminatoren in acht nemen, voor een prioriteitsniveaubepaling;
3. Schakel maken tussen de gekozen flowchart en de patiëntgebonden
discriminatoren, zodat het niveau van de urgentie hieraan aangepast kan worden;
4. Documenteren van de gemaakte beslissingen omtrent flowchart en discriminatoren.
De triageverpleegkundige kent op basis van de gemaakte beslissing een kleur toe aan de
patiënt, waarbij rood de meest urgente situatie is -en blauw de minst urgente.
Onderstaande tabel werd aan de hand van geschreven tekst door Storm-Versloot, Ubbink,
Kappelhof en Luitse (2011) opgesteld.
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Level

Benaming

Wachttijd

5
4
3
2
1

Niet-urgent
Standaard
Urgent
Zeer urgent
Onmiddellijk

4 uur
2 uur
60 minuten
10 minuten
0 minuten

Kleurcode

Tabel V: Manchester Triage System. Overgenomen en vertaald uit Storm-Versloot et al. (2011). Comparison of
an informally structured triage system, the emergency severity index, and the manchester triage system to
distinguish patient priority in the emergency department. Academic Emergency Medicine, 18(8), 822–829.

De triage door het selecteren van de correcte flowchart mét de discriminanten leidt tot een
casusgebonden klinische prioriteit (Franco et al., 2018). Deze klinische prioriteit wordt
voorgesteld door een kleur waaraan een bepaalde naamgeving gebonden is. De hoogste
prioriteit – die bijgevolg ook het hoogst op de ladder staat – werd een rode kleur gegeven.
Hieronder vallen alle patiënten die onmiddellijke hulp -of behandeling nodig hebben. Eén
trap lager bevindt zich oranje; de patiënten in een zeer urgente situatie. Deze patiënten
dienen binnen tien minuten door een (urgentie)arts gezien te worden om een behandeling
te ondergaan. Verder – één niveau lager – komen we in het gele level terecht waaronder
de urgente patiënten vallen, waarvoor binnen het uur een behandeling moet starten
(Franco et al., 2018).
De volgende twee levels: “standaard” en “niet-urgent” krijgen respectievelijk de kleur
groen en blauw, waarbij de groen-getrieerde-patiënten tot maximaal 120 minuten en de
blauw-getrieerde-patiënten tot 240 minuten dienen te wachten vooraleer een behandeling
gestart zal worden. Franco et al. (2018) stellen dat patiënten kort onderworpen worden
aan een klinisch onderzoek om zo een geschikte flowchart te selecteren én hen een kleur
toe te wijzen aan de hand van de voornaamste patiëntgerelateerde klachten. Samengevat
kan er dus gesteld worden dat elke patiënt die zich aanmeldt op een spoedgevallenafdeling
na een screening een bepaald nummer, met een daaraan gekoppelde kleur krijgt
toegewezen (Campbell, 2016)
Anziliero et al. (2016) stellen dat de richtlijnen van het Machester Triage Systeem niet
enkel de eerste medische zorg binnen de opgelegde klinische prioriteit moeten bepalen,
maar ook dat de toewijzing van de prioriteit binnen afzienbare tijd moet gebeuren. Zo mag
er tussen de registratie en identificatie aan de aanmeldbalie en het toekennen van een
MTS-flowchart
maximaal
tien
minuten
verstrijken
.
Het
consult
bij
de
triageverpleegkundige mag maximaal drie minuten in beslag nemen.
Volgens Elshove-Bolk, Mencl, van Rijswijck, Simons en van Vugt (2007) heeft de
Nederlandse Vereniging voor Emergency Nurses – in samenwerking met het Quality
Institute for Health – nationale richtlijnen ontwikkeld voor spoedgevallendiensten in
Nederland. Er werd een implementatie van het Manchester Triage System aangeraden.
Onder -en overtriage varieert – bij deze methode respectievelijk van 5 -tot 25% (StormVersloot et al., 2011). Betrouwbaarheid werd in verschillende studies aangetoond, maar
dit werd enkel getest bij pediatrische patiënten én patiënten waarbij de flowchart ‘pijn op
de borst’ van toepassing was. Daarom is de validiteit van het Manchester Triage System
in het dagelijks klinisch leven niet onderbouwd in de literatuur. Souza, Chianca, Cordeiro,
Rausch en Nascimento (2018) stellen dat overtriage – bij het Manchester Triage System –
vaker voorkomt in het tweede niveau (groen). De patiënt die normaal gezien in de blauwe
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categorie getrieerd zou
daadwerkelijke ernst.

moeten

worden,

wordt

vaker

hoger

getrieerd

dan

de

Onderzoek van Souza, Chianca, Cordeiro, Rausch en Nascimento (2018) toont aan dat de
professionele ervaring van de triageverpleegkunde een grote invloed heeft op de
betrouwbaarheid van het Manchester Triage System. Met deze professionele ervaring
wordt de (klinische) ervaring als verpleegkundige, de ervaring op een spoedgevallendienst
én de ervaring in de risicoclassificatie geassocieerd. Bij verpleegkundigen met minder dan
één jaar professionele ervaring was de betrouwbaarheid van het Manchester Triage System
aanzienlijk lager dan bij verpleegkundigen met vijf -tot tien jaar ervaring op een
spoedgevallendienst. Een combinatie van het gebruik van het Manchester Triage System,
de ervaring bij het evalueren van de ernstig zieke patiënt én de organisatorische factoren
zorgen voor 65% van de veiligheid bij de juiste triage van de patiënt (Souza, Chianca,
Cordeiro, Rausch, & Nascimento, 2018).
De afgelopen jaren is het aantal bezoeken aan de spoedgevallendienst zienderogen
toegenomen (Brouns, Mignot-Evers, Derkx, Lambooij, Dieleman, & Haak. 2019). Deze
aanzienlijke stijging is onder andere te wijten aan de vergrijzing van de bevolking. Het is
dan ook niet meer dan logisch dat triage van geriatrische patiënten een struikelblok blijft
omwille van de multipathologie -en farmacie die in deze bevolkingsgroep heerst. De
indeling van geriatrische patiënten in prioriteitsniveaus is sterk gerelateerd aan de
opnamekans en -duur van de patiënt. Naarmate het prioriteitsniveau van het Manchester
Triage System daalt, daalt ook het risico op een ziekenhuisopname, alsook de verblijfsduur
bij een eventuele opname. Het Manchester Triage System is zodus ook een voorspellende
factor voor het verdere opnameverloop van de patiënt (Brouns et al., 2019).
Platts-Mills et al. (2010) stellen dat er veranderingen noodzakelijk zijn in de
triagesystemen of de triagetraining van urgentieverpleegkundigen, zodat de implementatie
van geriatrische triage in de praktijk omgezet moeten worden.
2.3.2.

Emergency Severity Index (ESI)

De Emergency Severity Index – of ESI – is een vijf-level triage-algoritme dat ontwikkeld
werd in de Verenigde Staten; meer bepaald in Boston, Massachusetts (Storm-Versloot et
al., 2011). Het doel van dit systeem is eveneens het indelen van patiënten volgens
urgentienood.
Dit systeem wordt door Elshove-Bolk, Mencl, van Rijswijck, Simons en van Vugt (2007)
beschreven als een methode die voorschrijft wanneer de patiënt gezien moet worden, maar
ook welke middelen er nodig zijn voor een correcte diagnose en om eventueel een
behandeling op te starten. Patiënten worden onderverdeeld in vijf verschillende
categorieën, waarbij de eerste categorie – ESI 1 – de meeste urgente -en middelen
intensieve patiënt vertegenwoordigt en ESI 5 de minst urgente patiënt.
De eerste inschatting van de patiënt wordt volgens Verdonck (2014) met de volgende
vragen gedaan. Deze twee vragen zorgen ervoor dat de patiënt kan ingedeeld worden in
één van de ESI-categorieën:
1. Wanneer moet de patiënt ten laatste door een (urgentie)arts gezien worden?
2. Welke middelen heeft de patiënt nodig tijdens het verblijf op spoedgevallen om een
gepaste diagnose te kunnen stellen?
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De antwoorden op deze vragen zorgen ervoor dat de gezondheidsvrager onderverdeeld
wordt in één van de vijf onderstaande categorieën die door Gilboy, Tanabe, Travers en
Rosenau (2011) werden beschreven.
Level

Benaming

Beschrijving

1

Resuscitation

Onmiddellijk,
levensnoodzakelijke interventie
is nodig met zo weinig mogelijk
vertraging
Hoog risico op achteruitgang of
symptomen
van
een
tijdgerelateerd kritiek probleem

2

Emergency

Voorbeelden
•
•
•

•

3

4

5

Urgent

Less urgent

Non-urgent

Stabiel, maar wel nood aan
verschillende
middelen
om
diagnose te stellen of de patiënt
te behandelen (labo, RX,…)
Stabiel met enkel nood aan één
middel om diagnose te stellen of
de
patiënt
te
behandelen
(hechtingen, RX,…)
Stabiel met geen nood aan
middelen, uitgezonderd orale -of
topische medicatie of voorschrift

•
•

•
•

•
•

Massieve
bloeding
Hartinfarct
Cardiaal
gerelateerde pijn
op de borst
Astma-aanval
Abdominale pijn
Hoge koorts met
hoest
Simpele breuk
Pijn tijdens het
plassen
Uitslag
Vernieuwen van
een voorschrift

Tabel VI: Emergency Severity Index. Overgenomen en vertaald uit Gilboy et al. (2011). Emergency Severity
Index (ESI): A Triage Tool. (4de herziene druk). Rockville, MD : Emergency Department Care

Aan de hand van vier beslissingspunten – die onderaan in figuur vier terug te vinden zijn
– wordt bepaald tot welk niveau de patiënt behoort. Hierbij worden instabiele patiënten
(hemodynamische -of respiratoire instabiliteit) toegewezen aan niveau 1. De overige
patiënten met levensbedreigende symptomen worden onderverdeeld in ESI 2. De overige
niveaus worden naargelang de verwachte hulpbehoevende middelen én vitale functies
toegewezen (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010).
Deze middelen omvatten laboratorium -en/of urineanalyses, röntgenstralen en consulten.
In een studie van Elshove-Bolk, Mencl, van Rijswijck, Simons en van Vugt (2007) bleek
dat 76% van de getrieerde ESI2-patiënten een laboanalyse ondergingen, in tegenstelling
tot ESI5-patiënten waar maar 2% een laboanalyse onderging. Er werden bij ESI2-patiënten
50% ECG’s afgenomen, waarbij er bij ESI5 maar 1% werd afgenomen. Bij ESI4 -en 5
werden de meeste röntgenopnames gemaakt.
Ondertriage stelde zich – bij deze triagemethodiek – bij 9% voor, terwijl overtriage 11%
bedroeg (Storm-Versloot et al., 2011). In het geval van ondertriage hadden volgens
Grossmann et al. (2014) het geslacht van de patiënt, de wijze van aankomst én het type
van klacht – die afzonderlijk werd beschouwd – geen effect. Als er echter gekeken werd
naar de leeftijd van de patiënt leek de ondertriage te stijgen met de leeftijd. Andere oudere
studies (Asplin, 2001) toonden aan dat het Emergency Severity Index algoritme zelf
mogelijk onnauwkeurig is in het identificeren van levensbedreigende aandoeningen bij
oudere patiënten.
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Onderstaande foto geeft een pocketversie weer van de Emergency Triage Index, met het
mogelijke parcours dat gevolgd wordt tijdens de triage. Deze afbeelding werd
overgenomen van het ESI Research Team (2004).

Figuur IV: Emergency Severity Index. Aangepast overgenomen van Scrubpocket. (2019). Emergency Severity
Index. Geraadpleegd op 20 maart 2019, van https://www.scrubpocket.com/ESI-all-in-one-poster-p/10145.htm

In onderstaande tabel (Grossmann et al., 2014) wordt weergegeven wat de redenen zijn
voor ondertriage bij de Emergency Severity Index.

Figuur V: Redenen van ondertriage bij de Emergency Severity Index. Overgenomen uit Grossmann et al.
(2014). Undertriage in Older Emergency Department Patients: Tilting against Windmills? PLoS ONE, 9(8), 1-7.
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Verder werd er in het onderzoek van Grossmann et al. (2014) ook gekeken naar de juiste
naleving van het bestaande ESI-algoritme. Hierbij werd duidelijk dat therapietrouw in
termen van meten van vitale parameters wordt geassocieerd met een correcte
triagebeslissing. Deze beoordeling van de vitale functie is van belang op het
beslissingspunt.
Hoewel de meting van de ademhalingsfrequentie deel uitmaakt van het algoritme op het
beslissingspunt, wordt dit slechts zelden beoordeeld. Een correcte beoordeling hiervan
duurt 60 seconden, waardoor de triage-verpleegkundige dit mogelijk buiten beschouwing
laat voor een snellere beoordeling. Dit staat in direct verband met de toestroom van
patiënten op spoedgevallen en de bijhorende werkdruk. De ademhaling is een vitale
parameter die niet gemeten wordt met apparatuur én wordt daarom mogelijks ook niet
afgenomen. Dit ondanks dat de beoordeling van de ademhalingsfrequentie deel uitmaakt
van de diagnostische waarde in verschillende klinische situaties. Het wordt tevens
opgenomen in klinische risicoscores -en richtlijnen (Grossmann et al., 2014).
Toen de eerste versie van de Emergency Severity Index – in 1999 – werd ingevoerd, werd
initieel enkel rekening gehouden met volwassen patiënten. De pediatrische vitale criteria
werden één jaar later – in 2000 – toegevoegd aan het triagesysteem. De meest recente
versie van ESI (versie 4) is bedoeld om patiënten van alle leeftijden te triëren, maar werd
nog niet officieel gevalideerd (Travers, Waller, Katznelson, & Agans. 2009). Volgens een
onderzoek van Travers, Waller, Katznelson en Agans (2009) zijn 1/4de van de
spoedopnames pediatrische patiënten. Het is dus noodzakelijk dat deze pediatrische
patiënten de juiste triage krijgen, zodat er een scheiding ontstaat tussen kritiek zieke -en
niet zieke kinderen. Eén studie wees uit dat de Emergency Severity Index slecht scoorde
op vlak van zuigelingentriage.
Tegenwoordig is al 30% van de patiënten, die zich aanbieden op spoedgevallen, ouder
dan 65 jaar. Sommige onderzoeken (Platts-Mills et al., 2010) constateerden zelfs een
stijging van 34% tussen 1993 en 2003. Dit zal naar alle verwachtingen nog toenemen in
de toekomst (Brouns et al., 2019). De groeiende populatie presenteert zich vaker met
atypische klachten waardoor een snelle -en adequate beoordeling enige complexiteit met
zich meebrengt. Deze complexiteit verhoogt de kans op het stellen van een verkeerde
diagnose, alsook tot onvoldoende behandeling én een slechtere outcome.
Geriatrische patiënten lopen over het algemeen meer risico op ondertriage dan
volwassenen. Dit concept van ondertriage werd zowel bij het Manchester Triage System,
als bij de Emergency Severity Index besproken. Dit blijkt uit studies, die in de publicatie
van Brouns et al. (2019) worden aangehaald. De verhoogde triagecomplexiteit bij
geriatrische patiënten kan het gevolg zijn van multi-morbiditeit in plaats van de hogere
leeftijd. Deze multi-morbiditeit zorgt voor een meer uitdagend -en tijdrovend triageproces,
maar ook de atypische presentatie zoals bijvoorbeeld een gewijzigde mentale status, een
veralgemeende zwakte of een onhoudbare thuissituatie spelen een rol (Brouns et al.,
2019).
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2.3.3.

FRench Emergency Nurses Classification in Hospital (FRENCH)

Het is algemeen geweten dat het triëren van patiënten een Frans concept is. Het woord
‘triëren’ – wat sorteren betekent – afkomstig van het Franse werkwoord ‘trier’. De Fransen
trieerden al ten tijde van de Napoleontische oorlogen (1792), waar de triage vooral in
handen lag van baron Dominique Jean Larrey, hoofdchirurg van de Keizerlijke Garde. Het
concept van triëren in Frankrijk blijkt een paradox te zijn, aangezien Frankrijk niet vasthield
aan een gestandaardiseerd én uniforme triagemethodiek op spoedgevallen. Dringende
patiënten werden direct door een arts gezien en patiënten doorliepen geen specifiek
triageproces. In de jaren ’90 van de vorige eeuw kwam hier echter verandering in,
aangezien de instroom van patiënten op spoedgevallen te groot werd. Dit zorgde voor de
geboorte van de FRench Emergency Nurses Classification in Hospital scale (FRENCH)
(Taboulet et al., 2009).
De Société Française de Médecine d'Urgence – die mede instond voor het ontwikkelen van
FRENCH – brengt ieder jaar een up-to-date versie uit van “Les motif des secours du
FRENCH. Dit document omvat alle mogelijke aanmeldingsredenen van patiënten op
spoedgevallen en geeft hierbij ook duidelijk aan hoe deze patiënten – met specifieke
klachten – getrieerd dienen te worden. Hierbij weegt het meten van de parameters zoals
bloeddruk, hartfrequentie, ademhaling, Glasgow Coma Scale e.d. zwaar door in het
toekennen van een bepaalde triagekleur (Société Française de Médecine d'Urgence, 2018).
Onderstaande tabel (Taboulet et al., 2009) geeft de FRench Emergency Nurses
Classification in Hospital scale weer. Let op de derde triagecategorie die – in tegenstelling
tot andere triagesystemen – onderverdeeld wordt in twee aparte categorieën: een
urgente -en minder urgente categorie. Het toekennen van een van deze twee
subcategorieën hangt af van de vitale parameters, pijnklachten, ECG, bloedonderzoeken
e.d. (SMFU, 2018).
#

Beschrijving

1

Onmiddellijk levensbedreigend

Acties focussen zich op het ondersteunen van
een -of meerdere vitale functies.

2

Vitale orgaandysfunctie of onmiddellijk
levensbedreigend of een functioneel
beperkende traumatische laesie

Acties focussen zich op het behandelen van de
vitale functies of traumatische laesies
Onmiddellijke medische -en paramedische
hulp binnen 20 min.

3A

Functionele dysfunctie of organisch
letsel dat – waarschijnlijk – binnen de
24 u een verslechtert en waarvoor
meerdere ziekenhuismaterialen nodig
zijn

3B

Kleur

Acties

Meervoudige acties die de focus leggen op
diagnostische -en prognostische evaluatie
bovenop de behandeling. Medische interventie
binnen ±60 min., gevolgd door een
paramedische interventie.

4

Stabiel, niet-complex letsel of
organisch letsel waarbij toch nood is
aan minimum één ziekenhuismaterieel

Consultatie met matige diagnostische -en/of
therapeutische procedures. Medische
interventie binnen ±120 min., gevolgd door
een paramedische interventie.

5

Geen levensbedreigende aandoeningen
die een indicatie zijn tot het gebruik
van ziekenhuismaterieel

Consultatie zonder diagnostische -en/of
therapeutische procedures
Medische interventie binnen 240 min.

*

Intense symptomen of abnormale
vitale parameters die een snelle
‘hertriage’ nodig hebben

Specifieke actie binnen 20 min. De ster (*)
kan een triage 3 -of 4 overschrijden
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Tabel VII: FRench Emergency Nurses Classification in Hospital scale (FRENCH). Overgenomen en vertaald uit
Taboulet et al. (2009). Triage with the French Emergency Nurses Classification in Hospital scale: reliability and
validity. European Journal of Emergency Medicine, 16(1), 61-67.

Société Française de Médecine d'Urgence (2018) geeft in hun uiteenzetting een meer
uitgebreide versie van FRENCH. Hierbij wordt het risico op achteruitgang,
ziekenhuismiddelen, kans op hospitalisatie, type box e.d. bijgevoegd. Daarenboven blijkt
dit triagesysteem rekening te houden met pediatrische patiënten, aangezien er een extra
tabel met pediatrische vitale parameters wordt aangeboden.

Figuur VI: FRench Emergency Nurses Classification in Hospital scale (FRENCH). Overgenomen uit Société
Française de Médecine d'Urgence. (2018). FRENCH Triage. SFMU: Parijs.

Om een patiënt toe te kennen aan één van de vijf triagecategorieën, werd er door Taboulet
et al. (2009) een lijst met de verschillende determinanten opgesteld weergegeven in tabel
7. Dit geeft verpleegkundigen een leidraad in het triëren van patiënten en maakt – door
de uitgebreidheid – de kans op over -en ondertriage klein. De tabel is zo opgesteld dat de
verschillende stelsels van het menselijk lichaam worden overlopen. De determinanten
zorgen er dus voor dat urgentieverpleegkundigen – met behulp van de vitale parameters
een adequaat -en snel beeld kunnen vormen van de aandoening van de patiënt, zodat er
geen kostbare tijd verloren gaat wanneer het om een kritiek zieke patiënt gaat. Deze tabel
werd overgenomen uit de publicatie van Taboulet et al. (2009) en geldt als leidraad in het
gebruik van dit triagesysteem.
Wanneer het percentage onder -en overtriage bekeken wordt, konden de verschillende
publicaties geen soelaas bieden. Verder onderzoek, dat specifiek steunt om het voorkomen
van onder -en overtriage blijkt nodig te zijn en dringt zich op.
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Figuur VII: FRENCH-determinanten en bijhorende triagecategorieën. Overgenomen uit Taboulet et al. (2009).
Triage with the French Emergency Nurses Classification in Hospital scale: reliability and validity. European
Journal of Emergency Medicine, 16(1), 61-67.
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2.3.4.

Adaptive Process Triage (ADAPT)

ADAPT is een triagesysteem dat zich baseert op de ABCD-benadering van de patiënt, alsook
een korte bevraging van het klachtenpatroon. Het doel is – vanzelfsprekend – de meeste
kritiek zieke patiënt uit de grote hoeveelheid aanmeldingen te filteren. Het triagesysteem
kende haar oorsprong in Zweden én zorgde voor het ontstaan van menig ander
triagesysteem, dat gebruikt worden in de Scandinavische landen. Daar deze
triagemethodiek achterhaald is, werden er verscheidene andere systemen in het leven
geroepen die als vervanging moesten dienen én een meer evidence-based basis bezaten
(Nordberg, Lethvall, & Castrén, 2010). Onder -en overtriage komt hier niet aan bod, daar
de publicatie onvoldoende materiaal hieromtrent kon aanbieden.
2.3.4.1.

Copenhagen Tirage Algorithm (CTA)

Het Copenhagen Triage Algorithm – afgekort als CTA is één van de twee triagesysteem die
gebruikt worden in Denemarken (Nordberg et al., 2010).
Het CTA baseert zich vooral op de vitale parameters van de patiënt, alsook het klinisch
beeld dat de urgentieverpleegkundige over de aangemelde patiënt vormt. De vijf vitale
parameters, waarmee rekening gehouden wordt in dit systeem zijn: nood aan
zuurstoftherapie, systolische bloeddruk, ademhalingsfrequentie, hartfrequentie én
saturatie. Op basis van deze variabelen wordt aan de ‘kritiek’ zieke patiënt een bepaalde
score toegekend volgens een scorekaart. Patiënten kunnen geclassificeerd worden als rood
(levensbedreigend), oranje (zeer urgent), geel (urgent), groen (niet-urgent) of blauw
(lichte klachten -en/of verwondingen). Zoals eerder al vermeld is het klinisch beeld van de
triageverpleegkundige een belangrijk gegeven in dit triagesysteem. Verpleegkundigen
krijgen hier de ruimte om – volgens het klinisch beeld van de patiënt – de triagescore aan
te passen naargelang de veranderende parameters bij de patiënt. Deze aanpassing kan
zowel een hogere -als een lagere triagecategorie tot stand brengen (Hasselbalch, Plesner,
Pries-Heje, Ravn, Lind, Greibe, Jansen, Rasmussen, & Iversen, 2016).
Onderstaande figuur (Hasselbalch et al., 2016) geeft het Copenhag en Triage Algorithm
weer. Zoals te zien is, wordt hier gebruikt gemaakt van een specifieke kleurcode die de
triagecategorie vertegenwoordigd (Bøhme-Rasmussen & Backer-Mogensen, 2012).

Figuur VIII: Copenhagen Triage Algortihm (CTA). Overgenomen uit Hasselbalch et al. (2016). The Copenhagen
Triage Algorithm: a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of trauma, resuscitation & emergency
medicine, 24(123), 1-6.

De Danish Emergency Process Triage – DEPT – is een licht aangepaste versie van de
ADAPT, die op haar beurt dan weer vervangen werd door het meer gesofisticeerde
Copenhagen Triage Algorithm. Hoewel DEPT overeenkomsten vertoont met CTA op basis
van structuur, verschillen de twee systemen toch van elkaar. De Danish Emergency Process
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Triage zoekt haar steunpilaren in een meer complex algoritme dat patiënten indeelt volgens
hun primaire aanmeldingsklacht. Herclassificatie – die bij CTA makkelijk toe te passen is –
is bij DEPT moeilijker aangezien men patiënten enkel urgenter kan triëren, niet minder
(Hasselbalch et al., 2016). Uit onderzoek van Hasselbalch et al. (2016) blijkt dat het
Copenhagen Triage Algorithm sneller -en efficiënter werkt bij het maken van een
onderscheid tussen kritiek zieke -en minder zieke patiënten op de Deense
spoedgevallendiensten.
2.3.4.2.

Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS)

De laatste jaren zijn spoedgevallentriage en patiëntenflow in Scandinavië onderhevig aan
veranderingen. Deze veranderingen zorgden voor het ontstaan van twee nieuwe
triagesystemen: het Adaptive Process Triage en de Medical Emergency Triage and
Treatment System. De ontwikkeling van triagesystemen is – in vergelijking met andere
Europese landen – vrij jong in Scandinavië (Farrokhnia & Göransson, 2011).
De Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS) is een – relatief – nieuw
triagesysteem, dat gecategoriseerd kan worden onder de noemer van ‘het vijfdelig
triagesysteem’. Het maakt – net als het MTS – gebruik van een triagemethodiek volgens
kleur, waarbij rood de hoogste – levensbedreigende – prioriteit heeft en blauw de minsturgente patiënten vertegenwoordigen. Triage wordt gedaan volgens de ABCDEbenadering, zodat geen enkele vitale parameter overzien wordt.
De uiteindelijke
triagekleur wordt toegekend op basis van de vitale parameters én de aanmeldingsklacht.
De International Classification of Diseases (ICD-10) kende 39 ESS-algoritmes (Emergency
Symptoms and Signs) toe aan METTS voor 97 verschillende aanmeldingsklachten
(Widgren, Jourak, & Martinius, 2008).
Onderstaande tabel werd samengesteld aan de hand van vergaarde info uit de studie van
Widgren et al. (2008). Het geeft een beknopt beeld van het METTS-kleurcodering. Tevens
is er een overzicht waar te nemen van de verschillende vitale parameters die genomen
worden tijdens het triageproces volgens METTS. Deze ABCDE-benadering werd letterlijk
overgenomen (Widgren et al., 2008, p. 202).
Level

Benaming

1
2
3
4
5

Levensbedreigend
Zeer urgent
Urgent
Standaard
Niet-urgent

Kleurcode

Tabel VIII: Medical Emergency Triage and Treatment System. Overgenomen en vertaald uit Widgren et al.
(2008). Ny träffsäker triagemetod METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå. Klinik och vetenskap,
4(105), 201-205.
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A

Vrije luchtweg

B

Ademhalingsfrequentie (met gebruik van capnografie) en zuurstofsaturatie (met gebruik
van pulsoxymeter)

C

Hartfrequentie en bloeddruk (volgens een niet-invasieve meetmethode)

D

Bewustzijnslevel volgens RLS (reaction level scale; vooral een subjectief gegeven)

E

Lichaamstemperatuur

Tabel IX: ABCDE-benadering Medical Emergency Triage and Treatment System. Overgenomen en vertaald uit
Widgren et al. (2008). Ny träffsäker triagemetod METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå. Klinik
och vetenskap, 4(105), 201-205.

Onderstaande figuur (Farrokhnia & Göransson, 2011) geeft een geografische weergave
van Zweden weer, met daarop de gebruikte triagesystemen in 74 Zweedse ziekenhuizen
die over een spoedgevallendienst beschikken, waarvan 97% een triagesysteem gebruiken.
Deze studie vond plaats in respectievelijk 2009 en 2010. Wanneer er – volgens
inwonersaantal – vijf van de grootste steden van Zweden worden besproken kan de
volgende conclusie getrokken worden.

Figuur IX: Geografische weergave van het triagegebruik in Zweden 2009 versus 2010. Overgenomen uit
Farrokhnia & Göransson. (2011). Swedish emergency department triage and interventions for improved patient
flows: a national update. Scandinavian Journal of trauma, resuscitation & emergency medicine, 19(72), 1-5.
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In Stockholm – de hoofdstad van Zweden – geldt door het grote bevolkingsaantal
vanzelfsprekend een hoger aanmeldingspercentage op spoedgevallen. In beide jaartallen
is het Adaptive Process Triage (ADAPT) prominent aanwezig. Göteborg is – met haar op
één na grootste inwonersaantal – de tweede grootste stad van Zweden. In dit gebied wordt
er een duidelijk shift waargenomen van het Manchester Triage System (MTS) naar het
Medical and Emergency Triage and Treatment System (METTS). Het MTS is – bijgevolg –
volledige verdwenen in dit gebied. Malmö ziet een verschuiving van het ADAPT naar METTS.
Uppsala ruilt MTS in voor andere, niet-gestandaardiseerde triagesystemen. In de vijfde
grootste stad van Zweden – Västerås – is er net het tegenovergestelde waar te nemen.
Hier is er een shift van niet-gestandaardiseerde triagesystemen naar het ADAPT.
Farrokhnia & Göransson (2011) goten de bovenstaande figuur in een tabel. Het geeft weer
hoeveel – van de 74 ziekenhuizen die een spoedgevallendienst bezitten – gebruik maken
van een bepaald triagesysteem.
2009

2010

Triagesystemen
ADAPT
Ziekenhuisgebonden systemen
METTS
MTS
Geen triagesysteem in gebruik

n
15
9
18
12
20

%
20
12
25
16
27

n
14
7
48
3
2

%
19
9
65
4
3

TOTAAL

74

100

74

100

Tabel X: Het gebruikt van triagesystemen in Zweden. Overgenomen uit Farrokhnia & Göransson. (2011).
Swedish emergency department triage and interventions for improved patient flows: a national update.
Scandinavian Journal of trauma, resuscitation & emergency medicine, 19(72), 1-5.

Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat er in Zweden – in 2010 – een grote
shift waarneembaar is, waarbij het Medical and Emergency Triage and Treatment System
overheerst ten opzichte van andere triagesystemen.
2.3.5.

Australian Triage Scale (ATS)

De Australian Triage Scale – afgekort als ATS – is sinds 1994 in gebruik op alle Australische
spoedgevallendiensten. Het is het eerste ‘echte’ triagesysteem dat in het leven werd
geroepen én tevens werd het gebruikt als leidraad voor andere triagesystemen. Hieronder
valt de Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), waar vervolgens het Spaanse Sistema
Español de Triaje uit voortvloeide (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010;
Soler, Gómez-Muñoz, Bragulat, & Álvarez, 2010). Het is een systeem dat bestaat uit 5
niveaus waarbij elk prioriteitsniveau een tijdslimiet bevat waarbinnen de patiënt door de
arts geëvalueerd moet worden (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010).
Hierbij worden de patiënten die toegewezen werden aan het eerste niveau bestempeld als
patiënten die onmiddellijke behandeling nodig hebben, zonder wachttijd. De maximale
wachttijd voor niet-urgente patiënten bedraagt 120 minuten (Aacharya, Gastmans &
Denier, 2011).
Rood (niveau 1), oranje (niveau 2), groen (niveau 3), blauw (niveau 4) en wit (niveau 5),
worden gewoonlijk gebruikt door spoedgevallendiensten om elke ATS-categorie te
identificeren én worden aanbevolen als standaard kleuren die in heel Australië en NieuwZeeland worden gebruikt. Onderstaande tabel geeft weer aan de hand van welke criteria
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de patiënten worden ingedeeld in een prioriteitsniveau (Australasian College for Emergency
Medicine, 2016).
Level

Benaming

Wachttijd

Beschrijving
Hartstilstand
Ademstilstand

1

Onmiddellijke
levensbedreiging

Een Levensbedreigend
situaties (of dreigend risico
van achteruitgang) die
onmiddellijke agressieve
interventie vereist.

Rechtstreeks risico op luchtwegen - dreigende
stilstand
Ademhalingsfrequentie <10x/min
Extreme ademnood

0 minuten

BD <80 (volwassene) of ernstig geschokte kind/
baby
Reageert niet of reageert alleen op pijn (GCS <9)
Lopende / langdurige aanval
IV overdosis en reageert niet of hypoventilatie
Ernstige gedragsstoornis met onmiddellijke dreiging
van gevaarlijk geweld
Luchtwegrisico - ernstige stridor of kwijlnood
Ernstige ademnood

2

Circulatie/bloedsomloop gerelateerd
•
Klamme of gevlekte huid, slechte perfusie
•
HR <50 of >150 (volwassene)
•
Hypotensie met hemodynamische effecten
•
Ernstig bloedverlies

Dreiging

De toestand van de patiënt is
zo ernstig of zo snel
achteruitgaand dat er
potentiële levensbedreiging is
of falen van het
orgaansysteem, indien niet
behandeld binnen tien
minuten na aankomst

Pijn op de borst van waarschijnlijk cardiale aard
Zeer ernstige pijn - ongeacht de oorzaak
Vermoedelijke sepsis (fysiologisch onstabiel)
Febriele neutropenie
BSL <3 mmol/L
Slaperig, verminderd reactievermogen, ongeacht
de oorzaak (GCS <13)

OF

Belangrijke
tijdkritische
behandeling
Het potentieel voor tijdsgevoelige behandeling (bijv.
trombolyse, antidotum) om
een significant effect te
hebben op de klinische
uitkomst afhankelijk van het
begin van de behandeling
binnen enkele minuten na
aankomst van de patiënt.

Acute beroerte

10 minuten

Koorts met tekenen van coma (ongeacht leeftijd)
Zuur of alkalisch spatten aan het oog - irrigatie
vereist
Vermoedelijke endoftalmitis na de ogen (postcataract, post-intravitreale injectie), plotseling
optredende pijn, wazig zien en rood oog.
Groot multitrauma (vereist een snel georganiseerde
teamreactie)

OF

Ernstig gelokaliseerd trauma - grote fractuur,
amputatie

Zeer ernstige pijn

Humane oefenmandaten
de verlichting van zeer
ernstige pijn of leed binnen 10
minuten

Vermoedelijke testiculaire torsie
Risicogeschiedenis:
•
Inname van aanzienlijke sedativa of
andere toxische stoffen
•
Aanzienlijke / gevaarlijke besmetting
•
Ernstige pijn of andere kenmerken die
wijzen op PE, aortadissectie/AAA of
buitenbaarmoederlijke zwangerschap
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Gedragsmatig/psychiatrisch:
•
Gewelddadig of agressief
•
Onmiddellijke bedreiging voor zichzelf of
anderen
•
Vereist of heeft terughoudendheid vereist
•
Ernstige agitatie -of agressie
Ernstige hypertensie

3

Matig ernstig bloedverlies - ongeacht de oorzaak
Matige kortademigheid
Plotse aanval (nu alert)
Aanhoudend braken

Potentieel
levensbedreigend

Uitdroging

De toestand van de patiënt
kan overgaan tot
levensbedreigende of
bedreigende voor ledematen,
of kan leiden tot aanzienlijke
morbiditeit als de beoordeling
en behandeling niet binnen
dertig minuten na aankomst
worden gestart
OF

Hoofdletsel met korte LOC - nu alert
Vermoedelijke sepsis (fysiologisch stabiel)

30 minuten

Situationele urgentie

Matig ernstige pijn - ongeacht de oorzaak waarvoor analgesie nodig is
Pijn op de borst waarschijnlijk niet-cardiaal en
matige ernst
Buikpijn zonder hoog risico kenmerken - matige
ernst of patiënt ouder dan 65 jaar
Matig ledematenletsel - misvorming, ernstige
scheuren, verbrijzeling
Ledemaat - veranderd gevoel, acuut afwezig puls
Trauma - risicovolle geschiedenis zonder andere
hoog risico factoren

Er zijn potentiële nadelige
gevolgen als de tijdsgevoelige behandeling niet
binnen dertig minuten wordt
gestart

Stabiel pasgeborene

OF
Kind met risico op misbruik / vermoedelijk nietaccidenteel letsel

Humane oefenmandaten
verlichting van ernstig
ongemak of angst binnen
dertig minuten

Gedragsmatig/psychiatrisch:
•
Erg overstuur, risico op zelfbeschadiging
•
Acuut psychotisch of door gedachten
gestoord
•
Situationele
crisis,
opzettelijke
zelfbeschadiging
•
Geagiteerd / teruggetrokken
•
Mogelijk agressief
Milde bloeding

4
Potentieel ernstig

Aspiratie van vreemd lichaam, geen ademnood
Borstletsel zonder ribpijn of ademnood
Moeite met slikken, geen ademnood

De toestand van de patiënt
kan verslechteren, of een
negatieve uitkomst kan het
gevolg zijn, als beoordeling en
behandeling is niet begonnen
binnen een uur na aankomst.
Symptomen matig of
langdurig

Licht hoofdletsel, geen verlies van bewustzijn
Matige pijn, enkele risicofactoren
Braken of diarree zonder uitdroging

OF

Situationele urgentie

60 minuten

Er is een potentiële
ongunstige uitkomst als de
tijdsgevoelige behandeling
niet binnen uur begint
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Oogontsteking of vreemd lichaam - normaal zicht
Klein ledemaattrauma - verstuikte enkel, mogelijke
fractuur,
ongecompliceerde
verwonding
die
onderzoek of interventie vereist - Normale vitale
functies, lage / matige pijn
Strakke
borstkast,
geen
neurovasculaire
stoornissen

OF

Gezwollen "hete" gewricht

Aanzienlijke
complexiteit of
hevigheid

Niet-specifieke buikpijn
Gedragsmatig/psychiatrisch:
•
Halfdringende psychische problemen
•
Onder observatie en/of geen direct risico
voor zichzelf of anderen

Vereisen waarschijnlijk
complexe work-up en
consultatie en / of intramuraal
management
OF
Een humane oefening
verplicht binnen een uur tot
verlichting van ongemak of
angst

5

Minimale pijn zonder hoog risico factoren

Minder urgent

De toestand van de patiënt is
chronisch of licht genoeg om
symptomen of klinisch
resultaat niet significant te
beïnvloeden als beoordeling
en behandeling worden
uitgesteld tot twee uur na
aankomst.
OF

Geschiedenis met laag risico en nu asymptomatisch
Kleine symptomen van bestaande stabiele ziekte
Kleine symptomen van situaties met laag risico

120
minuten

Klinischeadministratieve
problemen

Kleine wonden - kleine schaafwonden, kleine
snijwonden (geen hechtingen nodig)
Geplande terugkomst, b.v. wondreview, complexe
verbanden
Alleen immunisatie

Beoordeling van resultaten,
medische certificaten,
voorschriften alleen

Gedragsmatig/psychiatrisch:
•
Bekende
patiënt
met
chronische
symptomen
•
Sociale crisis, klinisch goed geduldig

Tabel XI: Australian Triage Scale (ATS). Overgenomen en vertaald uit Australasian College for Emergency
Medicine. (2016). Guidelines on the implementation of the australasian triage scale in emergency departments:
versie 4. Geraadpleegd op 30 maart 2019, van https://acem.org.au/getmedia/51dc74f7-9ff0-42ce-872a-

Een her-evaluatie van de patiënt gebeurt enkel wanneer de toestand van de patiënt
verandert tijdens het wachten of er zich extra nieuwe relevante informatie voordoet
(Australasian College for Emergency Medicine, 2016).
Volgens Ebrahimi, Heydari, Mazlom en Mirhaghi (2015) is er bij 39,19% van de getrieerde
patiënten sprake van een verkeerde triage. Hiervan heeft 18,49% verband met ondertriage
in niveau I en II, waardoor de ernstige zieke patiënt in gevaar kan komen!
2.3.5.1.

Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS)

De Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) werd in de jaren ‘90 ontwikkeld door
urgentieartsen in New Brunswick, Canada en is – net zoals de ATS waarop het gebaseerd
werd – een 5-niveau triagesysteem. De CTAS bevat een uitgebreide lijst van klinische
klachten en symptomen om zo een gepast prioriteitsniveau toe te kunnen wijzen. Dit omvat
anamnestische parameters die verband houden met hoog risico en klinische symptomen,
vitale parameters en symptomen zoals dyspnoe of abdominale pijn (Christ, Grossmann,
Winter, Bingisser, & Platz, 2010).
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Volgens Verdonck (2014) verschillen beide vragen initieel nauwelijks van elkaar en de
Canadian Association of Emergency Physicians (CAEP) heeft dit – tot op heden – nog niet
kunnen verduidelijken.
1. Is er sprake van een urgentie waarom de patiënt door een (urgentie)arts gezien
moet worden?
2. Hoe lang kan de patiënt maximum – op een veilige manier – wachten, vooraleer
hij/zijn een arts gezien moet hebben?
Verdonck (2014) stelt dat de aanmeldingsklacht van de patiënt – bij deze triagemethodiek
– de steunpilaar is om de patiënt in te delen in een triageniveau. Het triageniveau kan
achteraf nog aangepast worden volgens de first -en second-order modifiers.
De first-order modifiers kunnen bij elke patiënt gebruikt worden, voor elke
aanmeldingsklacht. First-order modifiers omvatten de vitale parameters (temperatuur,
bewustzijn, hemodynamische -en respiratoire parameters) van de patiënt, pijn, de oorzaak
van de verwonding en hoelang de klacht al aansleept. Aan de andere kant zijn de secondorder modifiers de klachten die specifiek bij een patiënt geplaatst kunnen worden.
Verdonck (2014) geeft in haar masterscriptie het voorbeeld van een second-order modifier
als “glycemie bij een diabetespatiënt die lijdt aan een veranderde mentale status” (p. 28).
Onderstaande tabel (Arafat, Al-Farhan, & Khalil, 2016) geeft het Canadian Triage and
Acuity Scale weer met de kleurencodering.
Level

Benaming

Wachttijd

1

Resuscitation

2
3
4
5

Emergency
Urgent
Semi-urgent
Niet-urgent

Patiënt continu onder toezicht en
zorg van een verpleegkundige
15 minuten
30 minuten
60 minuten
120 minuten

Kleurcode

Tabel XII: Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS). Overgenomen en vertaald uit Arafat et al. (2016).
Implementation of the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) in an Urgent Care
Center in Saudi Arabia. International Journal of Emergency Medicine, 9(17), 1-5.

Een her-evaluatie van het prioriteitsniveau gebeurt na de aangeven wachttijd of bij een
verandering in klachten/symptomen van de patiënt. Zo moet er bij het eerste niveau een
continue herevaluatie gebeuren. Bij het tweede niveau bedraagt dit om de 15 minuten en
deze tijd verdubbelt naargelang de daling van niveaus. Zo zal er bij het vijfde niveau een
her-evaluatie na 120 minuten gebeuren. Deze revaluatie komt overeen met de maximale
wachttijd van het prioriteitsniveau (Christ, Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010).
Bij de Canadian Triage and Acuity Scale is er een incorrecte triage opgemerkt van 42,82%.
De kritiek zieke patiënten van niveau I en II bleken een merkbaar percentage van 13,69%
ondertriage te vertonen (Mirhaghi, Heydari, Mazlom, & Ebrahimi, 2015).
2.3.5.2.

Andorran Model of Triage-Sistema Español de Triaje (MAT-SET)

Spoedgevallendiensten in Spanje hebben de laatste decennia te kampen gehad met een
enorme toestroom van patiënten. Van 18 miljoen aanmeldingen in 1977 tot 26,2 miljoen
aanmeldingen in 2008. Er wordt verwacht dat dit aantal – met een toenemende bevolking
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– alleen nog maar zal stijgen. Een goed uitgedokterd triagesysteem is dus noodzakelijk om
het figuurlijke kaf van het koren te scheiden. Dit blijkt alleen maar meer nodig te zijn,
aangezien meer dan 70% van de aanmeldingen op spoedgevallen niet-urgent blijken te
zijn. Het zorgt ervoor dat wachttijden langer worden voor patiënten die echt dringende
hulp nodig hebben (Sánchez-Bermejo, Cortés-Fadrique, Rincón-Fraile, FernándezCenteno, Peña-Cueva, & De Las Heras-Castro, 2012).
Soler et al. (2010) stellen dat het Model Andorrá de Triaje (MET) het eerste licht zag in
juni 2000 en dat het systeem voortvloeide uit de Canadian Emergency Department Triage
and Acuity Scale (CTAS). In 2003 werd dit triagesysteem de Spanish Society of Emergency
and Emergency Medicine (SEMES) bestempeld als het standaard triagemodel voor het
volledige Spaanse grondgebied én werd het tevens omgedoopt tot Sistema Español de
Triaje (SET) of het Spanish Triage System. Het systeem gebruikt hetzelfde
vijfkleurenmodel zoals het Manchester Triage System, maar in een aangepaste versie.
Onderstaande tabel (Soler et al., 2010) omvat het Sistema Español de Triaje. Het is
duidelijk zichtbaar dat bij dit triagemodel een andere kleur -en tijdsduurindeling wordt
toegepast.
Nivel

Color

Categoría

Tiempo de atención

I
II

Azul
Rojo

Reanimación
Emergencia

III
IV
V

Naranja
Verde
Negro

Urgente
Menos urgente
No urgente

Immediato
Inmediato
enfermería/Médicos 7
minutos
30 minutos
45 minutos
60 minutos

Tabel XIII: Andorran Model of Triage-Sistema Español de Triaje. Overgenomen en vertaald uit Soler et al.
(2010). El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias (Triage: a key tool in emergency care).
Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 33(1). 55-68.

Het model wordt als standaard triagesysteem gezien in Spanje, waar het gekend is onder
de benaming Sistema Español de Triaje (SET). De meeste gebruikte triagesystemen in
Spanje zijn het Manchester Triage System (MTS) en het Andorran Model of Triage-Sistema
Español de Triaje, waarbij het MTS patiënten classificeert volgens 52 flowcharts en het
MAT-SET 613 klinische redenen omvat die bij 32 symptomatische categorieën geplaatst
kunnen worden (Sánchez-Bermejo et al., 2012).
Het toekennen van een bepaalde urgentiegraad bij het SET wordt gedaan op basis van
discriminanten. Deze zorgen ervoor dat de patiënt een hoge -of een lage urgentiegraad
krijgt toegewezen. Ze kunnen onderverdeel worden in drie grote categorieën:
1. Vitale
parameters
(temperatuur,
systolische
bloeddruk,
hartfrequentie,
zuurstofsaturatie, glycemie, Glasgow Coma Scale,…);
2. Abnormaliteiten (ademhalingsfrequentie en -diepte, verwardheid, uitzicht van de
huid, staat van de radiale pulsaties,…);
3. Pijn.
De eerste categorie – vitale parameters – kan al direct een onderscheid maken tussen een
patiënt in categorie II -en III (Soler et al., 2010). Sánchez-Bermejo et al. (2012) maken
in hun publicatie een vergelijking tussen de verschillende triagesystemen. Het Manchester
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Triage System en het Sistema Español de Triaje worden het meest gebruikt in Spanje,
vandaar dat deze met elkaar vergeleken worden. De Canadian Triage and Acuity
Emergency Department Scale en de Australian Triage Scale worden er – als buffer –
tussengeplaatst, aangezien het SET haar oorsprong vond in een samenloop van beide
systemen.
Prioriteitslevel

MTS

CTAS-ATS

SET-MAT

Kritiek-Level I
Spoed-Level II

Onmiddellijk
10 min.

Onmiddellijk
15 min.

Urgent-Level III
Standaard-Level IV
Niet-urgent-Level V

60 min.
120 min.
240 min.

45 min.
120 min.
240 min.

Onmiddellijk
Onmiddellijk door
verpleegkundige/7
min. door arts
15 min.
30 min.
40 min.

Tabel XIV: Vergelijking tussen het Manchester Triage System, Canadian Triage and Acuity Emergency
Department Scale, Australian Triage Scale, Spanish Triage System en Andorran Model of Triage. Overgenomen
en vertaald uit Sánchez-Bermejo et al. (2012). Triage in Spanish hospitals (Triage in Spanish hospitals).
Emergencias, 25(1), 66-70.

Zoals te zien is in bovenstaande tabel zijn de verschillen tussen de wachttijden vaak enorm
groot. Dit grote verschil in tijd is volgens Sánchez-Bermejo et al. (2012) niet om de
wachttijden voor de patiënten te verminderen, maar om een verbetering van de klinische
veiligheid en een risicocontrole door te voeren op spoedgevallendiensten in Spanje.
Volgens hun is het noodzakelijk dat triage niet enkel door een verpleegkundige – met
voldoende ervaring – gedaan wordt, maar dat er ook een arts paraat moet staan die samen
met de triageverpleegkundige de patiënten trieert.
Soler et al. (2010) neemt de maximum wachttijden van patiënten met een wat ruimere
marge, zoals te zien is in tabel 11. Een éénduidig percentage van onder -en overtriage
konden de publicaties niet geven. Verder onderzoek blijkt dus nodig te zijn naar het
percentage van onder -en overtriage bij het MAT-SET.
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DISCUSSIE
Wanneer de verschillende formele triagesystemen besproken werden, konden we al vlug
concluderen dat driedelige triagesystemen – zoals het verkeerslichtsysteem – niet onze
voorkeur genoot. De studie van Christ et al. (2010) gaf ons niet de indruk dat driedelige
systemen betrouwbaar waren, aangezien het moeilijk lijkt om patiënten onder te verdelen
door gebruik te maken van máár drie kleuren.
Tijdens het doorzoeken van de verschillende literatuur viel ons op dat er in de huidige
formele – zowel vier -als vijfdelige – triagesystemen regelmatig gebruik wordt gemaakt
van de implementatie van vitale parameters. Dit is naar onze mening onmisbaar om een
adequaat triagesysteem vandaag de dag stand te doen houden, aangezien vitale
parameters in één oogopslag een objectief beeld over de algemene toestand van de patiënt
kunnen vormen. Elk triagesysteem dat in de literatuurstudie besproken werd, kon op de
een of andere manier gelinkt worden aan het meten van de vitale parameters om tot een
– voor de patiënt – juiste triageonderverdeling te komen.
Hoewel elk triagesysteem wel één of andere manier van vitale parametermeting gebruikt,
blijft enkel het Manchester Triage System (MTS) achter. In de literatuur werd geen enkele
vermelding gedaan van vitale parameters. Doch blijkt uit praktijkervaring een contradictie
te ontstaan. Zo wordt op de spoedgevallenafdeling van het Ziekenhuis Oost-Limburg te
Genk, waar het Manchester Triage System in gebruik is – tijdens het triageproces – steeds
parameters genomen, al wordt hier in sé niks concreets mee gedaan binnen het systeem.
Daarentegen vormen vitale parameters bij de Emergency Severity Index (ESI) en de Swiss
Emergency Triage Scale (SETS) dé manier om een patiënt op een correcte wijze te triëren.
Bij ESI worden vitale parameters gedefinieerd als het meest betrouwbare beslissingspunt
om een patiënt in de juiste categorie onder te verdelen. Patiënten met slechtere vitale
parameters hebben – statistisch gezien – ook meer nood aan ziekenhuismaterieel, dan
patiënten met goede vitale parameters. Aangezien ESI werkt op basis van de nodige
ziekenhuismaterialen is een combinatie met vitale parameters een uitstekende manier van
triëren. Wanneer de Emergency Severity Index vergeleken wordt met het Manchester
Triage System kan Elshove-Bolk, Mencl, van Rijswijck, Simons en van Vugt (2007) stellen
dat de Emergency Severity Index makkelijker te implementeren valt aangezien deze maar
één stroomdiagram gebruikt in plaats van 52 stroomdiagrammen.
Bij de Swiss Emergency Triage Scale (SETS) zorgen specifieke parameters – net zoals bij
ESI – voor een duidelijke onderverdeling per triagecategorie, zoals waar te nemen in tabel
2. Doch blijkt dat SETS een meer uitgebreide manier van parameterimplementatie
gebruikt. Zo worden onder andere bloedglucose, systolische -en diastolische bloeddruk en
Glasgow Coma Scale gebruikt om een zo adequaat mogelijke triagecategorie toe te kennen
aan de patiënt. Zo kan er gesteld worden dat SETS – theoretisch gezien – een combinatie
is van het Manchester Triage System en de Emergency Severity Index, aangezien er
gebruik wordt gemaakt van verschillende flowcharts én vitale parameters. Doch zijn de
flowcharts bij SETS uitgebreider en geven ze de verpleegkundige een duidelijk beeld welke
triagecategorieën minimaal bij een bepaalde pathologie thuis hoort. De uiteindelijke triage
hangt af van de vitale parameters die aan de patiënt worden toegekend. Dit lijkt ons een
heel betrouwbaar -en praktijkvriendelijk systeem te zijn, aangezien de flowcharts de
hulpverlener sturen in het toekennen van een categorie én er aan de hand van vitale
parameters getrieerd wordt. De afwezigheid van een vijfde triagecategorie ligt ons wel wat
zwaar, daar deze door Christ et al. (2010) als beter worden beschreven.
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Het Copenhagen Triage Algorithm (CTA) gebruikt eveneens vitale parameters, maar onder
een andere vorm. Hierbij dient een optelsom gemaakt te worden van de verschillende
parameters, waarbij de uitkomsten elk een bepaalde triagecategorie representeren. Triage
volgens vitale parameters lijkt dan ook – na raadpleging van de verschillende systemen –
makkelijker te zijn voor startende verpleegkundigen, aangezien de gemeten parameters
leiden tot het toekennen van een bepaalde triagecategorie. Bij het Manchester Triage
System – dat geen gebruikt maakt van vitale parameters – speelt de ervaring van de
verpleegkundige eerder een rol én is het bijgevolg ook moeilijker om een patiënt te
classificeren in één der triagecategorieën.
De literatuur gaf ons tevens enkele triagesystemen waarbij er minder -of geen gebruik
wordt gemaakt van vitale parameters. Zo wordt er allereerst bij het Australian Triage
System (ATS) niet duidelijk gesproken over de implementatie van vitale parameters én
worden patiënten eerder volgens aanmeldingsklacht of pathologie gekoppeld aan een
bepaald triageniveau. Hierbij zien we enkele gelijkenissen opduiken met het Manchester
Triage System (MTS), waarbij er tevens stroomdiagrammen bestaan om patiënten onder
te veredelen in een triagecategorie. Het FRench Emergency Nurses Classification in
Hospital scale (FRENCH) kan hier tevens onder geplaats worden, aangezien men hier enkel
gebruik maakt vitale parameters om een onderscheid te maken tussen triagecategorie 3A
-en B. Slechte vitale parameters zorgen voor een verplichtte hertriage binnen de 20
minuten én voorrang van de patiënt op patiënten die in categorie 3B -en lager worden
getrieerd.
Verder leverde de publicaties systemen die verschillende elementen uit bovenstaande
methodieken bevatten. De Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) en Andorran Model of
Triage-Sistema Español de Triaje (MAT-SET) steunen beiden op drie pijlers, waarbij de
CTAS tijdens het triëren rekening houdt met first-order modifiers, oorzaak van de
verwonding en duur van de klacht. De Spanjaarden maken – met hun MAT-SET – dan weer
gebruik van discriminanten zoals vitale parameters, abnormaliteiten en pijn. Deze laatste
discriminant lijkt ons niet relevant in het implementeren van een triagesysteem, aangezien
pijn een subjectieve factor is die ervoor kan zorgen dat patiënten onnodig overgetrieerd
worden.
Het Zweedse Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS) speelt op safe
door – tijdens elk triageproces – gebruik te maken van de ABCDE-benadering. De ABCDEbenadering is een hulpmiddel – of ezelsbrug – bij de opvang van patiënten op de dienst
spoedgevallenzorg, zowel pré -als perhospitaal. Naar onze mening lijkt een ABCDEbenadering van de patiënt een adequate manier om een patiëntensituatie goed te kunnen
inschatten, aangezien zo geen enkel belangrijk lichamelijk stelsel wordt overgeslagen.
Daar deze methode nogal tijdrovend blijkt te zijn, lijkt het ons nogal een uitdagende
opgave om binnen de korte tijdsspanne waarin een triage moet gebeuren een adequate
ABCDE-benadering op te stellen.
Wanneer er gekeken wordt naar het niveau van onder -en overtriage tussen de
verschillende triagemethodieken, konden de publicaties voldoende soelaas bieden. Een
‘normale’ range van onder -en overtriage werd vastgelegd op respectievelijk 5 -en tussen
25 -en 30%. Niet alle publicaties voldeden aan voldoende statistisch materiaal om voor elk
triagesysteem een conclusie te vormen, aangezien de opzet van de verschillende studies
niet steeds onder -en overtriage was. Over het algemeen kon gesteld worden dat vierdelige
triagesystemen meer kans hadden op het initiëren van ondertriage. Toch bleek de Swiss
Emergency Triage Scale (SETS) iets anders te vertonen. Uit onderzoek van Rutschmann et
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al. (2017) bleek dat 84,1% van de getrieerde patiënten de juiste categorie kreeg
toegewezen. Daarenboven lag het niveau van ondertriage (7,2%) maar enkele
percentages boven de gestandaardiseerde normaalgrens van 5%. Het percentrage van
overtriage – wat maar 8,7% bedroeg – ligt ruimschoots onder de normaalgrens van 25 tot 30%.
De meest voorkomende triagesystemen in België worden niet gespaard bij het bespreken
van over -en ondertriage. Bij het Manchester Triage System zien we dat over -en
ondertriage zich steeds op de normaalgrenzen bevinden. Ondertriage komt volgens Souza
et al. (2018) het meest voor in triagecategorie groen, de standaardcategorie met een
maximale wachttijd van twee uur. Als we de grootste concurrent van het MTS – de
Emergency Severity Index – hierlangs zetten zien we dat het percentage van ondertriage,
enkele percentages hoger ligt dan bij het MTS. Storm-Versloot et al. (2011) stelde dat het
percentage van onder -en overtriage respectievelijk 9 -en 11% bedroeg. De mate van
onder -en overtriage was ongeacht het geslacht van de patiënt. Er werd wel besloten dat
– hoe ouder de patiënt was – hoe groter het risico op ondertriage bedroeg.
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CONCLUSIE
Een literatuurstudie werd op poten gezet om de verschillende triagemethodieken op
spoedgevallendiensten op Europees grondgebied te bespreken. In verschillende –
opgezochte – wetenschappelijke literatuur kon er een verscheidenheid aan
triagemethodieken teruggevonden worden.
Gebruik maken van formele triagesystemen blijkt een noodzaak te zijn is de alsmaar
toenemende spoedgevallenpopulatie van tegenwoordig. Toch blijft het implementeren van
een specifiek triagesysteem een keuze die gebonden is aan het ziekenhuisbeleid.
Ziekenhuizen in België zijn daarom – naar ondervinding – vrij in keuze omtrent de manier
van triëren.
Het ‘beste’ triagesysteem bestaat – bijgevolg – dan ook niet, aangezien er geen
internationaal geïmplementeerd triagesysteem bestaat dat in elk ziekenhuis ter wereld
gebruikt kan worden. Het ontwikkelen van een eenduidig wereldwijd triagesysteem zal zich
hoe dan ook ooit opdringen en zorgt er tevens voor dat verder onderzoek in deze materie
aangewezen is om een wereldwijd systeem op poten te zetten.
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BIJLAGEN
Bijlage I: Literatuurtabel

Triagemethodieken op spoedgevallen

“Welk inhospitaal triagesysteem is het meest kwalitatief om te gebruiken op spoedgevallendiensten?”

Emergency department triage: an ethical analysis.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Aacharya,
R.P.,
De vier principes van biomedische ethiek - nl.
Triage proces op de
Gastmans, C., &
Analyse
/
respect voor autonomie, weldadigheid en
spoedgevallendienst
Denier, Y. (2011).
rechtvaardigheid.
Klinisch en ethisch gebaseerd spoedgevallen-triageproces zijn niet alleen gebaseerd is op een momentele beslissing die door één
persoon wordt genomen. Het houdt ook rekening met relevante ethische principes, evenals het feit dat triage deel uitmaakt van
een dynamisch zorgproces waarin de vier dimensies van zorg zijn verwerkt.
Personeel van spoedgevallen moet opereren in zeer stressvolle, ethisch gevoelige en soms zelfs traumatische omstandigheden.
Het bieden van voldoende ondersteuning op het gebied van educatie (communicatie, stress en agressiebeheer), psychologische
Outcome
(feedback) en ethische aspecten, is essentieel voor het realiseren van een klinisch-ethisch gebaseerd proces van triageplanning.
Een goede en ondersteunende ziekenhuiscultuur is hiervoor een cruciale factor.
Als zodanig kunnen de verschillende ethische aspecten die intrinsiek gerelateerd zijn aan spoedgevallen triage, en die we hebben
geïdentificeerd door onze ethische analyse, helpen om een ondersteunend klinisch-ethisch raamwerk voor triage te creëren

Manchester System: time spent on risk classification and priority of care at an emergency medical service.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Anziliero, F., Dal
Wachttijd tot triage, tijd besteed aan classificatie,
Soler, B.E., Silva,
Retrospectieve
Alle volwassenen ouder
139.556 patiënten
evolutie binnen de 24u, overeenkomsten met
B.A., & Beghetto,
cohortstudie
dan 18jaar
medische specialiteit.
M.G.(2016).
Tijd besteed aan RC was 2 (IQR: 1-3) minuten en de totale tijd tussen de aankomst bij de ED en de conclusie van de classificatie
was 10 (IQR: 4-23) minuten. Ongeveer 58% van de patiënten arriveerde bij de RC binnen de aanbevolen 10 minuten of minder.
Outcome
Ondanks het feit dat de aanbeveling van het MTS voor het uitvoeren van de risicoclassificatie van patiënten binnen drie minuten
was vervuld in ongeveer 85% van de gevallen.
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Daarnaast vonden ziekenhuisopnamen plaats in een lagere ratio (11,4%). Bij een medische spoeddienst in dezelfde stad waar de
huidige studie werd uitgevoerd, was het percentage ziekenhuisopnames (10,4%) in pediatrische spoedeisende hulp vergelijkbaar.
Ook Europese studies laten zien dat ziekenhuisopnamen tussen 9,5% en 21% liggen.

Implementation of the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) in an Urgent Care Center in Saudi Arabia.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Tijd vóór triage, tijd voordat deze door de arts
Arafat,
A.,
AlObservationele
Alle patiënten die het
werd gezien en de totale duur van het verblijf,
Farhan, A. & Khalil,
cross-sectionele
urgentie care centrum
187 patiënten
rekening houdend met de timing van de
H.A. (2016).
studie
bezochten
presentatie en het niveau van triage.
De patiënten waren verdeeld in vier tijdscategorieën; de frequentie van elk triage-niveau werd gemeten en vergeleken met het
tijdsinterval om te bepalen of het voldoet aan de triage-richtlijnen. De mediaan van de tijd voordat de patiënt gezien wordt door de
arts volgens het standaardniveau is minder dan 15 minuten voor niveau 1/2 (onmiddellijk/opkomend), minder dan 30 minuten voor
niveau 3 (dringend) en minder dan 60 minuten voor gevallen van niveau 4 (minder-urgent) voor verschillende triage-niveaus en
Outcome
bezoektijden. De ontladingstijd van de patiënten werd vastgelegd met behulp van het UCC Quadra Med medische systeem. Ook
werd een vergelijking gemaakt tussen de weekdag- en weekendgegevens om te ontdekken of er een significant verschil tussen
beide is. Een p-waarde <0,05 wordt als significant beschouwd.

Undertriage, overtriage, or no triage? In search of the unnecessary emergency department visit.
Studie

Design

Asplin, B.R. (2001).
Outcome

Populatie

N

Interventie/observatie

Analyse
n.v.t.
n.v.t.
Het voorkomen van onder -en overtriage
Er wordt gesteld dat het Emergency Severity Index algoritme zelf mogelijk onnauwkeurig is in het identificeren van
levensbedreigende aandoeningen bij oudere patiënten.

Guidelines on the implementation of the Australasian triage scale in emergency departments: versie 4.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Australasian College
for
Emergency
Medicine (2016).

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Outcome

Een her-evaluatie van de patiënt gebeurt enkel wanneer de toestand van de patiënt verandert tijdens het wachten of er
zich extra nieuwe relevante informatie voordoet.
Een volledige tabel met de verschillende triageonderdelen werd teven uit deze bron gehaald om een goed beeld te vormen
van dit triagesysteem.
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Triage at the Emergency Department: association between triage levels and patient outcome.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Becker,
J.B.,
Barbosa,
M.C.,
Variabelen zoals leeftijd, geslacht en klinische
Pinto, M.F., Vancini,
Retroprospectieve
Ouder dan 18 jaar
3.956 patiënten
specialiteit
t.o.v.
ziekenhuisopname
en
C.R., Barbosa, D.A.,
cohort studie
overlijden werden met elkaar vergeleken.
&
Batista,
R.E.
(2015)
Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de overleden groep 1,23 en 1,43 keer hoger licht dan de groep van de
gehospitaliseerde en de ontslagen patiënt. Maar ook de gemiddelde leeftijd van de gehospitaliseerde patiënt lag 1,15 keer hoger
dan de ontslagen patiënten.
Als er gekeken wordt op gebied van medische specialismen bleek de gemiddelde leeftijd van de doorverwezen patiënt naar
Outcome
klinische specialismen hoger dan bij chirurgische specialismen. Daarentegen stond de groep met hoge prioriteit voornamelijk uit
klinische patiënten, die ook een hoger opnamen en mortaliteit kans weliswaar met een verminderde opnamen duur (1,98 keer
lager) in vergelijking met de chirurgische patiënten.
Op vlak van sterftecijfer lag dit 6 keer hoger bij de chirurgische patiënten dan bij de klinische.

Performance of the Manchester triage system in older emergency department patients: a retrospective cohort study.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Prestaties van het MTS bij oudere patiënten (≥65
Brouns, S. H. A.,
Inclusiecriteria voor
7.108 oudere
jaar) evalueren door het voorspellend vermogen
Mignot-Evers,
L.,
deze studie waren
patiënten en 13.767 voor het gebruik van hulpmiddelen, ED-LOS,
Derkx, F., Lambooij,
Retroprospectieve
zowel patiënten tussen
patiënten in de
ziekenhuisopname en sterfte in het ziekenhuis te
S. L., Dieleman, J.
cohort studie
18 -en 64 jaar, alsook
leeftijd van 18 -tot 64 beoordelen. En de prestatie-eigenschappen van
P., & Haak, H. R.
patiënten ≥65 jaar
jaar
het MTS tussen oudere chirurgische patiënten
(2019).
en oudere medische patiënten te vergelijken.
Van de jaarlijkse bezoeken op de spoedgevallen zijn ongeveer 25% patiënten van 65 jaar en ouder zijn.
De prestaties van de MTS zijn slechter bij oudere patiënten in vergelijking met jongere patiënten. De resultaten komen ook overeen
met eerdere studies over de validiteit van een ander triage-systeem, de Emergency Severity Index (ESI), bij oudere patiënten, die
Outcome
aantoonden dat oudere patiënten het risico lopen van een ondertriage. Deze bevindingen benadrukken dat oudere patiënten een
speciale populatie vormen op de ED met verschillende zorgbehoeften, vergelijkbaar met de pediatrische populatie waarin de
prestaties van de MTS zijn onderzocht. Het is echter mogelijk dat een verhoogde complexiteit als gevolg van multi-morbiditeit de
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lagere prestaties van de MTS bij oudere patiënten zou kunnen verklaren in plaats van de chronologische leeftijd. Multi-morbiditeit,
wat vaker voorkomt bij oudere patiënten, resulteert vaak in een uitdagend en tijdrovend triageproces. Bovendien kunnen acute
medische aandoeningen bij oudere patiënten worden gemaskeerd door een atypische presentatie, zoals gegeneraliseerde zwakte
of gewijzigde mentale status, mogelijk bijdragend aan een hoger risico op ondertriage. Daarom is het noodzakelijk dat
spoedgevallen-personeel zich bewust is van de zwakkere prestaties van het MTS bij oudere patiënten om mogelijke risico's te
voorkomen die gepaard gaan met onvoldoende triage bij oudere patiënten, vooral bij medische patiënten.

ADAPT as a triage system in a Danish Emergency Department.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Patiënten opgenomen
Bøhme-Rasmussen,
in de specialiteiten
M.,
&
BackerRetrospectieve
interne geneeskunde,
3.339 patiënten
/
Mogensen,
C.
studie
abdominale chirurgie,
(2012).
vasculaire chirurgie en
orthopedische chirurgie
Een minderheid van de patiënten had een onmiddellijke behandeling nodig, maar er was sprake van een significant hoger
voorkomen van ernstig getrieerde patiënten gedurende de avond en nacht en in het weekend. Gastro-intestinale klacht was de
Outcome
meest voorkomende hoofdklacht.

Modern triage in the emergency department.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

1.587 artikels &
studies werden
Christ,
M.,
Verschillende
gevonden waarvan
Grossmann,
F.,
publicaties
omtrent
vijf niveau
De geldigheid en betrouwbaarheid van de
Winter,
D., Systematic overview
“emergency
triagesystemen (n=25): verschillende triagesystemen.
Bingisser, R., &
department” en “triage”
CTAS (n=40); NTS
Platz, E. (2010).
(n=17); ATS (n=30); MTA
(n=15); ESI (n=26)
De introductie van gestructureerde triage door speciaal opgeleid verpleegkundig personeel op de spoedgevallendienst helpt bij het
nauwkeurig identificeren van patiënten diens leven in gevaar is, vooral in tijden van onvoldoende behandeling capaciteit. Vijf-niveau
triage-systemen worden daarom aanbevolen door nationale en internationale samenlevingen voor urgentie geneeskunde. Indien
Outcome
er besloten is om een triage-systeem te implementeren, moet een instrument worden gekozen waarvoor de geldigheid en
betrouwbaarheid het best zijn aangetoond in de taal van het betreffende land. Afgezien van de juiste identificatie van patiënten die
dringende medische zorg nodig hebben, zoals een instrumentele schatting en planning van middelen.
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The reliability of the Australasian Triage Scale: a meta-analysis.
Studie

Design

Ebrahimi,
M.,
Heydari, A., Mazlom,
R., & Mirhaghi A.
(2015).

Meta-regressie
analyse

Populatie

Databases:
Cinahl,
Scopus,
Medline,
Pubmed,
Google
Scholar en Cochrane
Library

N

Interventie/observatie

76 primaire citaten
relevant voor de
betrouwbaarheid
van de ATS waarvan
6 effectief gebruikt in
de studie

Betrouwbaarheid van triage-schaal (ATS).

Zoektermen: reliability,
triage, system, scale,
agreement, emergency
and Australasian Triage
Scale
De ATS-triage-schaal heeft een redelijk acceptabel niveau van betrouwbaarheid op de spoedgevallendienst, en het verdeelt de
patiënten op geschikte wijze in triagecategorieën. Daarom heeft het meer ontwikkeling nodig om bijna het perfecte te bereiken en
vooral onenigheid verminderen ondertriage. De betrouwbaarheid van triage-schalen vereist een uitgebreidere evaluatie inclusief
alle aspecten van betrouwbaarheidsbeoordeling, dus nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van triage schalen zijn
noodzakelijk, vooral in verschillende landen.

Outcome

Validation of the Emergency Severity Index (ESI) in self-referred patients in a European emergency department.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Elshove-Bolk,
J.,
Mencl,
F.,
van
Propectieve
Alle patiënten ouder
Rijswijck,
B.T.,
observationele
3.703 patiënten
/
dan 14 jaar
Simons, M.P., & van
cohortstudie
Vugt, A.B. (2007).
Het ESI triage-algoritme is oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in de spoedgevallen van de VS, maar is ook geldig in een drukke
Europese spoedgevallen van het ziekenhuis. Het identificeert degenen die minimale middelen nodig hebben, of hooguit een
röntgenfoto, en die veilig kunnen wachten of worden geleid naar een fasttrack /kleine afdeling spoedeisende hulp of zelfs potentieel
Outcome
gezien door arts extenders.
Tegelijkertijd identificeert het ziekere patiënten die meer en onmiddellijke onderzoeken en opname nodig hebben bij een populatie
van patiënten die als minder ziek. Door een betrouwbare schatting van het gebruik van hulpbronnen en ziekenhuisopname te
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geven, zou dit moeten zorgen voor een betere planning van beperkte middelen, ruimte en personeel, en dienen beide als een triage
tool en een managementtool. In ons instituut wordt momenteel verder gewerkt aan de nieuwere versie van de ESI die door
verpleegkundigen in triage wordt toegepast op alle patiënten, ongeacht de verwijzing-status. We hopen te bepalen of het algoritme
geldig is wanneer het wordt toegepast op alle patiënten van de spoedgevallen. Dit zou ook bij andere instituten en met andere
triage-schema's moeten worden uitgevoerd. Een zinvolle discussie over de relatieve verdiensten van de verschillende triagesystemen voor gebruik in Nederland en elders in Europa kan niet volgen tot de verschillende triage systemen zijn zowel gevalideerd
als vergeleken.

Swedish emergency department triage and interventions for improved patient flows: a national update.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Farrokhnia, N., &
Onderdeel van een
74 spoedgevallen in Verbeterde patiëntenstromen gebruikt door of
Göransson,
K.E.
Ziekenhuis in Zweden
overheidsopdracht
Zweden
gepland voor gebruik door ziekenhuis.
(2011).
Aandeel op ED's met een triage-schaal toegenomen van 73 (2009) tot 97 procent (2010). METTS was de triage meest gebruikte
schaal in beide gevallen, en in 2010 gebruikte bijna tweederde van de Zweedse ED's de schaal.
De drie meest voorkomende interventies zijn door verpleegkundigen gevraagde röntgenfoto's, snelle track / zien en behandelen en
Outcome
teamtriage. Triage-gebaseerde streaming, d.w.z. het sorteren van patiënten op basis van hun triage-niveau in plaats van hun
medische specialiteit, werd gerapporteerd of werd gepland te worden gebruikt door 16 (22%) ED's.

Association between Manchester Triage System discriminators and nursing diagnoses.
Studie

Design

Populatie

N

Patiënten ≥18 jaar met
een klinische prioriteit I
Cross-sectionele
(noodgeval) -of II (zeer
De associatie tussen het Manchester Triage
219 patiënten
studie
urgent) op het MTS. De
System én diagnoses van verpleging.
nurse diagnose werd
vastgesteld binnen 24u.
Elk prioriteitsniveau geeft een ernstniveau aan, weergegeven door een kleur, en komt overeen met een maximale wachttijd voor
zorg. Klinische prioriteit I komt overeen met het ernstniveau "noodgeval", wordt weergegeven door de kleur rood en vereist
onmiddellijke zorg; klinische prioriteit II komt overeen met het ernstniveau "zeer urgent", wordt weergegeven door de kleur oranje
en vereist binnen 10 min. verzorging; klinische prioriteit III komt overeen met het ernstniveau "urgent", wordt weergegeven door de
kleur geel en moet binnen 60 min. worden behandeld; klinische prioriteit IV komt overeen met het ernstniveau "standaard", wordt
weergegeven door de kleur groen en vereist zorg binnen 120 min.; en tenslotte komt klinische prioriteit V overeen met het

Franco, B., Busin,
L., Chianca, T.C.M.,
Moraes, V.M., Pires,
A.U.B., & Lucena,
A.F. (2018).

Outcome

Interventie/observatie
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ernstniveau "niet-urgent", wordt gerepresenteerd door de kleur blauw en vereist zorg binnen 240 min. De klinische prioriteit wordt
toegewezen aan de hand van de voornaamste klacht van de patiënt (verkregen van de patiënt of familieleden) en aan een door
verpleegkundigen geleide evaluatie van de gezondheidstoestand van de patiënt door de geschiedenis en een kort lichamelijk
onderzoek, om het geschikte MTS-stroomdiagram en discriminatoren te selecteren.

Emergency Severity Index (ESI): A Triage Tool.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Gilboy, N., Tanabe,
T., Travers, D., &
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Rosenau,
A.M.
(2011).
De verschillende triageonderverdelingen werden aangehaald. Dit kon een duidelijk beeld vormen van het systeem.
Outcome

Validity of the Manchester Triage System in patients with sepsis presenting at the ED: a ﬁrst assessment.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Gräff,
I.,
Goldschmidt,
B.,
Glien, P., DolscheidRetrospectieve
De indeling van septische patiënten binnen ESI
Ouder dan 16 jaar
20.836 patiënten
Pommerich,
R.C.,
analyse
en de eventuele gevaren om ondertriage.
Fimmers,
R.,
&
Grigutsch, D. (2017).
Een sepsis is in dezelfde mate urgent als andere tijdgevoelige ziekten, zoals een ST-elevatie hartinfarct en een beroerte. Met elk
uur vertraging in antibioticum therapie in geval van sepsis, neemt de overleving af met 7,6%. In een recente prospectieve studie
Outcome
vonden. Een vertraging in de diagnose en, als gevolg daarvan, het begin van de therapie, de vroege mortaliteit verhoogt.

Undertriage in Older Emergency Department Patients: Tilting against Windmills?
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Grossmann,
F.F.,
Zumbrunn,
T.,
Alle patiënten >65 jaar Pre-test groep: 519
Ciprian, S., Stephan,
die zich aangemeld
patiënten
Leerinterventie voor de naleving van de triagePre-post-test design
F.P.,
Woy,
N.,
hebben
bij
een Post-test groep: 394 algoritme.
Bingisser, R., &
spoedgevallendienst.
patiënten
Nickel, C.H. (2014).
Geslacht, leeftijd, wijze van aankomst en type van klacht die afzonderlijk werd beschouwd, had geen significant effect op de
Outcome
ondertriage. Als we echter kijken naar de relatieve waarschijnlijkheidsdichtheidsschattingen (kansdichtheidsramingen van de
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leeftijd van ondergediagnosticeerde patiënten in verhouding tot de geschatte kansdichtheid van de leeftijd van alle patiënten) lijkt
de ondertriage te stijgen met leeftijd in de groep na de behandeling.
Ondertriage beïnvloedt de veiligheid van de patiënt, maar het wordt slecht begrepen en wordt zelden bestudeerd in de klinische
ED-setting. Ondanks de schaarste aan onderzoek op dit gebied, zijn geriatrische specifieke verbeteringen aan het ESI triagealgoritme gesuggereerd. Andere studies hebben aangetoond dat het ESI-algoritme zelf mogelijk onnauwkeurig is in het identificeren
van levensbedreigende aandoeningen bij oudere patiënten.
Vital sign assessment helpt bij het identificeren van die patiënten die meer middelen nodig hebben en kan niet wachten. Omdat
vitale tekenen de uitkomst van de patiënt voorspellen, is een complete beoordeling van vitale functies op beslissingspunt D van
belang. De inconsistente meting van de ademhalingsfrequenties in onze studie is een bevinding die in lijn is met de literatuur. Sinds
correcte beoordeling van de luchtwegen snelheid duurt 60 seconden, triage verpleegkundigen kunnen besluiten om de beoordeling
van de ademhalingsfrequentie buiten beschouwing te laten bij een snellere workflow. Bovendien is de ademfrequentie het enige
vitale teken dat niet met apparaten kan worden gemeten en daarom mogelijk niet wordt uitgevoerd. Deze is ondanks het feit dat de
ademhalingsfrequentie extra diagnostisch is waarde in verschillende klinische situaties en wordt opgenomen in klinische
risicoscores en richtlijnen.

The Copenhagen Triage Algorithm: a randomized controlled trial.
Studie

Hasselbalch, R.B.,
Plesner, L.L., PriesHeje, M., Ravn, L.,
Lind, M., Greibe, R.,
Jansen,
B.N.,
Rasmussen, L.S., &
Iversen, K. (2016).

Design

Populatie

Non-inferioriteit,
twee-center clustergerandomiseerde
cross-over studie

Uitgesloten: patiënten
met minder ernstige
verwondingen,
patiënten jonger dan 16
jaar, gynaecologische
en
verloskundige
patiënten,
evenals
patiënten
met
een
ernstig
traumatisch
vermoeden van vóór het
ziekenhuis
die
zijn
opgenomen in een
tertiair centrum in de
regio

N
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45.347 patiënten

Interventie/observatie

CTA werd vergeleken met een lokale adaptatie
van Adaptive Process Triage (ADAPT).

Outcome

Het Copenhagen Triage-algoritme, gebaseerd op vitale functies en een basale klinische beoordeling door een ED-verpleegkundige,
was niet-inferieur aan een traditioneel triage-algoritme in termen van mortaliteit op korte termijn en was superieur in het voorspellen
van sterfte.

Triage: an investigation of the process and potential vulnerabilities.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Hitchcock,
M.,
Gillespie, B., Crilly,
J., & Chaboyer, W.
(2013).

Outcome

Inclusief
Onderhandeling patiëntstroom en zorgverlening
ongestructureerde
via de spoedeisende hulp'; 'Interdisciplinair team
31 informele
waarnemer-alleen
communiceert en werkt samen om patiënten
Werkveld studie
interviews en 14
observatie, veldnotities,
adequate en veilige zorg te bieden'; en
formele interviews
informele en formele
'verschillende competentieniveaus van de
interviews
triage-verpleegkundige.
Bevindingen suggereren dat kwetsbaarheden in het triageproces verstoringen van de patiëntstroom en compromiszorg kunnen
veroorzaken, wat mogelijk van invloed kan zijn op het vermogen van verpleegkundigen om veilige en effectieve zorg te bieden.

The Reliability of the Canadian Triage and Acuity Scale: Meta-analysis.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Databanken:
Cinahl,
Scopus,
Medline,
Pubmed,
Google
Mirhaghi,
A.,
Scholar and Cochrane
Heydari,A., Mazlom,
Library databases
Meta-analyse review
14 relevante studies Betrouwbaarheid van het CTAS.
R., & Ebrahimi, M.
Zoektermen:
(2015).
“Reliability”,
“Triage”,
“System”,
“Scale”,
“Agreement”,
“Emergency” en “CTAS”
Over het geheel genomen vertoonde de CTAS-triage-schaal een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid op de afdeling
spoedeisende hulp, en verdeelde deze patiënten op geschikte wijze in triage-categorieën. Daarom heeft het meer ontwikkeling
nodig om bijna perfecte overeenstemming te bereiken en onenigheid te verminderen, met name ondertriage. De betrouwbaarheid
Outcome
van triage-schalen vereist een uitgebreidere aanpak, inclusief alle aspecten van betrouwbaarheidsbeoordeling, dus het is
noodzakelijk om verdere onderzoeken uit te voeren die zich concentreren op de betrouwbaarheid van triage-schalen, vooral in
verschillende landen.
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The validity of the triage system ADAPT.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Nordberg,
M.,
Statistical
Alleen het eerste
Lethvall,
S.,
&
35.054 patiënten
/
assessment
bezoek van elke patiënt
Castrén, M. (2010).
Traceer- en trigger-tool voor vitale functies volgens het ABCD-principe en een korte systematische vragenlijst voor elke hoofdklacht.
Na ADAPT wordt elke patiënt als volgt getitreerd ofwel rood (levensbedreigend), oranje (ernstig ziek), geel (ziek), groen (noodzaak
Outcome
van beoordeling) of blauw (fast-track).

Undertriage of major trauma patients at a university hospital: a retrospective cohort study.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Uitsluitingscriteria:
irrelevante
afdelingsrelaties bij het
identificeren
van
Nordgarden,
T.,
trauma, patiënten met
Odland,
P.,
Retrospectieve
verwondingen
met
Onderzoeken van de gevoeligheid van de
Guttormsen, A.B., &
30.444 patiënten
studie
letselscheidingsscore
nieuwe richtlijnen.
Stølen Ugelvik, K.
<15, patiënten die wel
(2018).
een
traumateam
ontvingen en patiënten
die 24 uur na het letsel
werden opgenomen
Undertriage bij HUH was 10,5%. Onder de ondergedoseerde, oudere patiënten met laag niveau vallen en vervolgens geïsoleerd
hoofd- en nekletsel gedomineerd. Met correct gebruik van de gewijzigde versie van "Richtlijnen voor veldtriage van gewonde
patiënten" de mate van ondertriage zou met meer dan 50% verminderd kunnen zijn, waardoor het in overeenstemming blijft met
Outcome
de aanbevolen <5% ondertriage. Onze gegevens geven aan dat de richtlijnen een hoge gevoeligheid hebben bij het identificeren
van ernstig gewonde patiënten die trauma-teamactivatie nodig hebben.

Accuracy of the Emergency Severity Index triage instrument for identifying elder emergency department patients receiving an
immediate life-saving intervention.
Studie

Design

Populatie

N
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Interventie/observatie

Platts-Mills,
T.F.,
ESI-triagescores werden vergeleken met de
Travers, D., Biese,
werkelijke ED-cursus met aandacht voor het
K., McCall, B., Kizer,
optreden van een onmiddellijke levensreddende
Observationele
S., LaMantia, M.,
65 jaar of ouder
782 patiënten
interventie. De gevoeligheid en specificiteit van
studie
Busby-Whitehead,
een ESI-triage-niveau van 1 voor de identificatie
J., & Cairns, C.B.
van patiënten die een onmiddellijke interventie
(2010).
ontvingen, werd berekend.
Een Emergency Severity Index Level 1-aanduiding is niet gevoelig voor het identificeren van oudere patiënten die een
levensreddende tussenkomst van een animatiefunctie genieten. Veranderingen in de index-criteria voor ouderen, of bijscholing van
Outcome
triatleten in de toepassing van de criteria, kunnen worden gebruikt om de prestaties van de noodsituatie-index in deze populatie te
verbeteren.

Reliability of the revised Swiss Emergency Triage Scale: a computer simulation study.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Rutschmann, O.T.,
30 klinische scenario's werden twee keer
Hugli, O.W., Marti,
Alle verpleegkunde en
geëvalueerd met een interval van drie maanden
C., Grosgurin, O.,
patiënt van
met
behulp
van
een
interactieve
Computer simulation
Geissbuhler,
A.,
spoedgevallendiensten 3.387 triage situaties computergestuurde triage-simulator door 58
studie
Kossovsky,
M.,
die deelnamen aan de
triage-verpleegkundigen
Simon, J., & Sarasin,
studie
Tarieven van correcte triage, undertriage en
F.P. (2017).
overtriage werden berekend.
De SETS is een symptoom-gebaseerde vierniveau-triage-schaal met tijdigheidsdoelstellingen 4: SETS-niveau 1 staat voor
levens/ledematenbedreigende situaties die onmiddellijk moeten worden beoordeeld en behandeld; SETS niveau 2 stelt potentieel
levensbedreigende situaties voor waarin beoordeling en behandeling binnen 20 minuten moeten worden uitgevoerd; SETS niveau
3 staat voor situaties waarvan de beoordeling en behandeling binnen 120 minuten verplicht zijn; SETS niveau 4 staat voor nieturgente omstandigheden.
Outcome
Om een noodniveau toe te wijzen moet de verpleegkundige de belangrijkste klacht van de patiënt identificeren op basis van een
vooraf bepaalde lijst met klachten en de vitale functies meten. Voor elke presenterende klacht kunnen een of meer noodniveaus
worden toegekend op basis van de resultaten van de meting van vitale functies . Verpleegkundigen werden getraind om vitale
functies te meten wanneer de belangrijkste klachten verband hielden met een keuze uit twee of meer noodniveaus. De keuze van
de vitale functies werd gemeten aan de hand van de hoofdpresentatie.
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Een perfecte overeenstemming tussen de triage-niveaus toegekend door de beoordelaars en de gouden standaard werd
waargenomen in 84,1% van de situaties. Het percentage ondertriage was 7,2% en het percentage overtriage was 8,7%. De tarieven
van ondertriage en overtriage varieerden in triagecategorieën.

Triage in Spanish hospitals (Triage in Spanish hospitals).
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Uitgesloten:
Een vergelijking van de Australian Triage Scale
Sánchez-Bermejo,
psychiatrische,
(ATS), Canadian Emergency Department Triage
R., Cortés-Fadrique,
geriatrische
en
and Acuity Scale (CTAS), Manchester Triage
C., Rincón-Fraile, B.,
Cross-sectional
langdurige
System (MTS), Emergency Severity Index (ESI)
Fernández-Centeno,
123 ziekenhuizen
studie
gehospitaliseerde
en
en de Andorran Model of Triage (MAT), waarbij
E., Peña-Cueva, S.,
ziekenhuizen die geen
de laatste is aangenomen als standaard voor
& De Las Herase-mail
elektronisch
Spanje en noemde de Sistema Español de Triaje
Castro, E.M. (2012).
contact verstrekten
(SET).
De gebruikte triage-systemen waren MAT-SET in 25 centra (37,3%), de MTS in 16 (23,9%), de CTAS in 2 (2,9%) en andere nietgespecificeerde systemen in 15 (13,5%).
Prioriteitsniveau SET-MAT: Kritiek niveau I = Onmiddellijke, Emergency-Level II = Onmiddellijk door verpleegkundige / 7 minuten
arts, Dringend niveau III = 15 minuten , Standaardniveau IV = 30 minuten, Niet-urgent-niveau V = 40 minuten
We concluderen dat er een aanzienlijke implementatie is van op 5 niveaus gestructureerde triage-systemen, maar we zijn van
Outcome
mening dat de volledige implementatie 24 uur per dag moet plaatsvinden, omdat dit de veiligheid van de ED-patiënt zou verbeteren.
Blijkbaar zijn zowel specifieke trainingen voor triage als minimale ervaring in de ED van fundamenteel belang voor de duurzaamheid
van het systeem, evenals strikte naleving van gezaghebbende aanbevelingen en het opstellen van triage-commissies om
ziekenhuis-ED's beter te beheren.

FRENCH Triage.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Société Française
de
Médecine
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
d'Urgence. (2018).
De Société Française de Médecine d'Urgence – die mede instond voor het ontwikkelen van FRENCH – brengt ieder jaar een upto-date versie uit van “Les motif des secours du FRENCH. Dit document omvat alle mogelijke aanmeldingsredenen van patiënten
Outcome
op spoedgevallen en geeft hierbij ook duidelijk aan hoe deze patiënten – met specifieke klachten – getrieerd dienen te worden.
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Hierbij weegt het meten van de parameters zoals bloeddruk, hartfrequentie, ademhaling, Glasgow Coma Scale e.d. zwaar door in
het toekennen van een bepaalde triagekleur.
Société Française de Médecine d'Urgence (2018) geeft in hun uiteenzetting een meer uitgebreide versie van FRENCH. Hierbij
wordt het risico op achteruitgang, ziekenhuismiddelen, kans op hospitalisatie, type box e.d. bijgevoegd. Daarenboven blijkt dit
triagesysteem rekening te houden met pediatrische patiënten, aangezien er in bijlage een extra tabel met pediatrische vitale
parameters wordt aangeboden.

El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias (Triage: a key tool in emergency care).
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Soler, W., GómezMuñoz, M., Bragulat,
Analyse
n.v.t.
n.v.t.
Het bespreken van het MAT-SET.
E., & Álvarez, A.
(2010).
Het Model Andorrá de Triaje (MET) het eerste licht zag in juni 2000 en dat het systeem voortvloeide uit de Canadian Emergency
Department Triage and Acuity Scale (CTAS). In 2003 werd dit triagesysteem de Spanish Society of Emergency and Emergency
Medicine (SEMES) bestempeld als het standaard triagemodel voor het volledige Spaanse grondgebied én werd het tevens
omgedoopt tot Sistema Español de Triaje (SET) of het Spanish Triage System. Het systeem gebruikt hetzelfde vijfkleurenmodel
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zoals het Manchester Triage System, maar in een aangepaste versie.
De eerste categorie – vitale parameters – kan al direct een onderscheid maken tussen een patiënt in categorie II -en III. Men neemt
de maximum wachttijden van patiënten met een wat ruimere marge. Een éénduidig percentage van onder -en overtriage konden
de publicaties niet geven. Verder onderzoek blijkt dus nodig te zijn naar het percentage van onder -en overtriage bij het MAT-SET.

Reliability analysis of the Manchester Triage System: inter-observer and intra-observer agreement.
Studie

Souza,
C.C.,
Chianca,
T.C.M.,
Cordeiro Junior, W.,
Rausch, M.C.P., &
Nascimento, G.F.L.
(2018).

Design

Populatie

N

Betrouwbaarheidson
derzoek met een
steekproef

Kwalificatie verkregen
in de loop van een
classificator
gegeven
door
artsen
en
verpleegkundigen van
de GBCR, in de face-toface modaliteit, met een
duur van 12 uur.
Uiteindelijk hebben de
verpleegkundigen een
theoretische evaluatie

6.227
verpleegkundige
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Betrouwbaarheid onderzoeken.

Outcome

uitgevoerd en degenen
die
een
prestatieverbetering
bereikten van meer dan
of gelijk aan 60%,
werden geacht de MTS
in de klinische praktijk te
gebruiken.
Bij de beoordeling van de externe en interne betrouwbaarheid van de MTS kwam de overtriage vaker voor in niveau V van de ernst
(blauwe kleur), wat voorkomt in 17% tot 18% van de gevallen. Ondertriage kwam vaker voor in niveau II van de ernst (oranje kleur),
die in 27% van de gevallen voorkomt. De patiënten werden gescreend tot een niveau boven en een niveau onder de daadwerkelijke
ernst van de zaak.
Hoe hoger de ervaringsduur, hoe hoger de gevonden Kappa-waarden.

Comparison of an informally structured triage system, the emergency severity index, and the manchester triage system to distinguish
patient priority in the emergency department.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Storm-Versloot,
M.N., Ubbink, D.T.,
Kappelhof, J., &
Luitse, J.S. (2011).

Outcome

900 patiënten, getrieerd
door
zes
Vergelijking maken tussen ESI, MTS en een
Vergelijkende studie verpleegkundigen
n.v.t.
informeel triagesysteem.
volgens
de
verschillende systemen.
De vijfdelige triagesystemen, zoals het Manchester Triage System en de Emergency Severity Index worden het meest gebruikt op
Belgisch -en Nederlands grondgebied. Onder -en overtriage varieert – bij deze methode respectievelijk van 5 -tot 25%.
De Emergency Severity Index – of ESI – is een vijf-level triage-algoritme dat ontwikkeld werd in de Verenigde Staten; meer bepaald
in Boston, Massachusetts. Ondertriage stelde zich – bij deze triagemethodiek – bij 9% voor, terwijl overtriage 11% bedroeg.
Ze stelde dat het percentage van onder -en overtriage respectievelijk 9 -en 11% bedroeg. De mate van onder -en overtriage was
ongeacht het geslacht van de patiënt. Er werd wel besloten dat – hoe ouder de patiënt was – hoe groter het risico op ondertriage
bedroeg.

Triage with the French Emergency Nurses Classification in Hospital scale: reliability and validity.
Studie

Design

Populatie

N
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Taboulet,
P.,
Moreira, V., Haas,
L.,
Porcher,
R.,
n.v.t.
n.v.t.
941 patiënten
/
Braganca,
A.,
Fontaine, J.P., &
Poncet, M.C. (2009).
Triage – afgeleid van het Franse werkwoord ‘trier’ – kan ad litteram vertaald worden als ‘sorteren’, alhoewel deze term maar een
deel van een groter geheel is. Gedurende een triage-proces is het noodzakelijk dat de patiënten worden onderverdeeld in
verschillende niveaus – of categorieën – om een onderscheid te maken in urgenties waarmee patiënten zich aanmelden.
Dringende patiënten werden direct door een arts gezien en patiënten doorliepen geen specifiek triageproces. In de jaren ’90 van
Outcome
de vorige eeuw kwam hier echter verandering in, aangezien de instroom van patiënten op spoedgevallen te groot werd. Dit zorgde
voor de geboorte van de FRench Emergency Nurses Classification in Hospital scale (FRENCH).Om een patiënt toe te kennen aan
één van de vijf triagecategorieën, werd er door Taboulet et al. (2009) een lijst met de verschillende determinanten opgesteld.

Schweizer Triage System.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Temel,
R.J.,
&
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Lehmann, B. (2018).
De verschillende urgentielevels, alsook de fiches werden gebuikt om een duidelijk beeld te vormen van het SETS.
Outcome

Reliability and validity of the emergency severity index for pediatric triage.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

40 geschreven
Travers,
D.A.,
pediatrische casus
Waller,
A.E., Betrouwbaarheidson
Jonger dan 18 jaar
scenario's en 100
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.
Katznelson, J., &
derzoek
feitelijke patiënten
Agans, R. (2009).
triages
Dit is de eerste grootschalige studie naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Emergency Severity Index voor pediatrische
triage. Hoewel we tot de conclusie kwamen dat betrouwbaarheid bescheiden was en dat de Emergency Severity Index patiënten
in vijf verschillende groepen verdeelde voor alle uitkomsten, identificeerden we ook gebieden waar verpleegkundigen moeite
Outcome
hadden om patiënten consistent te triëren. We gebruiken de bevindingen om het Emergency Severity Index-algoritme en
bijbehorend educatief materiaal te herzien om de betrouwbaarheid en validiteit voor pediatrische triage te verbeteren.
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Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS): a new protocol in primary triage and secondary priority decision in
emergency medicine.
Studie

Design

Populatie

N

Widgren, B.R., &
Analyse
n.v.t.
Jourak, M. (2011).
Outcome
Idem als volgende outcome, maar Engelse versie

8.695 patiënten

Interventie/observatie

Beschrijving en vergelijking Zweedse triage.

Ny träffsäker triagemetod METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå.
Studie
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N
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Widgren,
B.R.,
Jourak,
M.,
&
8.695 patiënten
Analyse
n.v.t.
Beschrijving en vergelijking Zweedse triage.
Martinius, A. (2008).
De International Classification of Diseases (ICD-10) kende 39 ESS-algoritmes (Emergency Symptoms and Signs) toe aan METTS
voor 97 verschillende aanmeldingsklachten.
De triagemethodiek, alook de ABCDE-benadering werd aangehaald en verwerkt. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het
Outcome
gebruik van verschillende triagesystemen in Zweden over een bepaalde periode. Hieruit kwam METTS en MTS als grootse
‘winnaar’ naar boven.

Triaging the emergency department, not the patient: united states emergency nurses’ experience of the triage process.
Studie

Design

Populatie

N

Interventie/observatie

Wolf, L.A., Delao,
A.M., Perhats, C.,
Focus-group
Moon,
M.D.,
&
n.v.t.
26
/
interviews
Evanovich Zavotsky,
K. (2018).
De kans op foutieve triage vergroot bij informele triage met als gevolg een slechtere uitkomst, vandaar dat de meeste ziekenhuizen
in België – en andere landen – gebruik maken van formele en gestandaardiseerde triagesystemen.
Outcome
Foutieve triage komt minder voor bij de aanwezigheid van een formeel triageproces.

Validity of the Manchester Triage System in emergency care: A prospective observational study.
Studie

Design

Zachariasse, J.M.,
Seiger, N., Rood,
P.P.M., Alves, C.F.,

Prospectieve
observationele
studie

Populatie

Ziekenhuis met 2 -tot 5
jaar ervaring met het
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N

Interventie/observatie

288.663 patiënten

De correctheid bepalen van het Manchester
Triage System (MTS) voor de algemene
populatie die naar de spoedgevallen gaan.

Freitas, P., Smit,
MTS bij zowel kinderen
Zowel voor kinderen, ouderen en vaak gebruikte
F.J.,
Roukema,
-als volwassenen
MTS flowcharts én discriminatoren.
G.R., & Moll, H.A.
(2017).
Bij triage kan worden verwacht dat een verhoogde complexiteit van de patiënt bijdraagt aan een lagere prestaties van een triagesysteem omdat patiënten met zeldzame aandoeningen of meerdere comorbiditeits-condities moeilijker te triage zijn.
Mogelijks speelt ook de ziekteprevalentie een rol en verpleegkundigen strengere triagecriteria toepassen in instellingen met een
Outcome
lagere prevalentie van urgente patiënten, in vergelijking met instellingen met een hogere prevalentie.
Sommige verschillen in prestaties van de MTS worden verklaard door de verschillen in beschikbaarheid van de referentie standaard
items.
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