
VERWIJZENDE PARTIJ (VERWIJZEND PERIFEER ZIEKENHUIS ʹ KINDERARTS of vergelijkbare zorgverlener) 

 

FASE VAN ZORG BENODIGDE INFORMATIE FASE VAN ZORG BENODIGDE INFORMATIE 
Algemeen 
 

Leeftijd patiënt Transport Vorm Begeleiding tijdens transport 
Geslacht patiënt Vervoersmiddel 

Verwijzing Locatie Naam/plaats verwijzend ziekenhuis Locatie patiënt bij vertrek (SEH/afdeling/IC/OK) 
Opname locatie (SEH/afdeling/IC/OK) Respiratoire ondersteuning tijdens transport 
PICU regio ontvangend UMC (reden afwijken eigen regio?) Proces Moment van vertrek (datum + tijd) 

Type Soort verwijzing ((non)acuut) Moment van aankomst PICU (tijd) 
Hoofdreden/indicatie voor overplaatsing Zorg tijdens 

transport 
Welke interventies zijn er uitgevoerd, denk aan: 
verandering respiratoire ondersteuning, vernevelen, 
uitzuigen, maskerballon, CPR, medicatie/vocht, 
plaatsing iv toegang, temperatuur behandeling. 

Vitale functies 
op moment 
van verwijzing 

Ademfrequentie (/min) 
Saturatie (%) 
Apneus (ja/nee) 
Hartfrequentie (/min) ͚�ǀĞŶƚƐ͛�ƚŝũĚĞŶƐ�transport, denk aan: extubatie, 

apneu, aspiratie, desaturatie, aritmie, bradycardie, 
hypotensie, EMV-daling, pupilverandering, insult, 
hypo/hyperthermie, verlies lijn, falend/niet 
aanwezig materiaal. 

Bloeddruk sys/dia (mmHg) 
Pols (krachtig/normaal/zwak/afwezig) 
CRT (s) 
EMV score 
Temperatuur (°C) Tevredenheid Tevredenheid rondom transport (snelheid, 

personeel, vervoersmiddel, materiaal, veiligheid, 
scholing; in cijfers) 

Ondersteuning 
op moment  
van verwijzing 

Respiratoir (low flow, high flow, NIV, invasief) met O2 flow 
(L/min) en/of FiO2 (%) 
Advies tot intuberen gegeven (ja/nee) Aankomst 

PICU 
Tevredenheid Conditie beter/gelijk/slechter dan verwacht? 

Slechter, waarom? Medicatie (salbutamol soort, fluid challenge, inotropica 
soort, anti-epileptica soort, osmotherapie soort) Vitale functies 

bij aankomst 
Ademfrequentie (/min) 

IV toegangen soort Saturatie (%) 
Proces Moment van eerste contact (datum + tijd) en wie heeft 

met wie contact gehad (geen namen maar functies) 
Hartfrequentie (/min) 
Bloeddruk sys/dia (mmHg) 

Moment van verwijzing (=akkoord tot overname) (datum + 
tijd) en wie heeft met wie contact gehad (geen namen  
maar functies) 

Pols (krachtig/normaal/zwak/afwezig) 
CRT (s) 
EMV score 

Aantal keer contact tussen eerste contact en verwijzing Temperatuur (°C) 
Contact via rechtstreeks nummer / nummers uitgewisseld? Ondersteuning 

bij aankomst 
Respiratoir (low flow, high flow, NIV, invasief) met 
O2 flow (L/min) en/of FiO2 (%) Tevredenheid Wie gaf doorslag in besluitvorming rondom vorm van 

transport? Medicatie (salbutamol soort, fluid challenge, 
inotropica soort, anti-epileptica soort, osmotherapie 
soort) 

Eens met besluitvorming? Zo nee, waarom niet. 
Tevredenheid rondom verwijzing (bereikbaarheid, 
snelheid, bejegening, besluitvorming; in cijfers) IV toegangen soort 


