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AANLEIDING (2)

AANLEIDING (3)

• Norm crisisdiensten: 80% van alle patiënten binnen 2 uur beoordelen.
• Crisisdiensten / ketenpartners regio gaven echter aan dat deze norm
vaak niet gehaald wordt, met overlast en onveilige situaties tot gevolg.
 N.B. Nog geen geprotocolleerde triage crisisdiensten.
• Hypothesen ROAZ Focusgroep (2015)
 Verdere differentiatie a.d.h.v. urgentiegraden zal een positief
effect hebben op de aanrijtijden.
 Door meer afstemming tussen de ketenpartners ontstaat er
meer begrip over de wachttijden.

AANLEIDING (4)
0.reanimatie/z.s.m.

Fase 2
Formuleren
oplossing

Fase 3
Implementatie
oplossing

Wat is de crisis?
VITALE FUNCTIES (ABCD)
o A. Luchtweg bedreigd
o B. Insufficiënte ademhaling
o C. Bloedverlies, Shock
o D. Bewustzijn verlaagd, Wakker

INZET
o Overig, nl:

SUICIDALITEIT, bijv:
1.Levensbedreigend
/hoog risico

Suicidaal met duidelijk plan/onmiddelijke gelegeheid
o Poging tot zelfmoord
o Springer
o Eerdere poging(en)
o Depressie in geschiedenis
o Psychose in geschiedenis

INZET

SOMATIEK, bijv:
o Zelfdestructief / verwondend gedrag

Ambulance

o Overig, nl:

Ambulance EN Politie

INZET
o Overig, nl:

Ambulance EN politie
Ambulance EN politie

EXCITED DELIRIUM SYNDROOM

o Intoxicatie cocaïne of ander middel (verwijde pupillen)
o Oververhitting/sterk transpireren
o Ongevoelig voor pijn

AGRESSIE, bijv:
o Geweld of fysiek bedreigend
o Wapenbezit
o Aanval op voorwerpen
o Direct gevaar voor anderen
o Verleden met geweld of agressie

(o.b.v. Somatiek, Psychiatrie & Agressie)

INZET
o Overig, nl:

SOMATIEK, bijv:

‐ 6 urgentiecategorieën

Fase 4
Evaluatie oplossing
(in pilot)

PILOTONDERZOEK
Startvraag:

• Telefonisch triageprotocol voor GGZ‐
crisisdiensten
‐ Specifieke symptomen

Fase 1
Inzicht in
probleem

Politie

INZET

o Recent schedeltrauma
o Overig, nl:
o Verward plotseling of toenemend, verdenking somatiek
(bv. delier ouderen)
o Lage Bloedsuiker (bv. > 1,5 < 3,5 mmol/l)
o Overige intoxicaties (denk ook aan geuren zoals alcohol,
2. Spoed < 1 uur

AGRESSIE, bijv:
o (Zeer) geïrriteerd
o (Zeer) luidruchtig
o Verbaal bedreigend

(o.b.v. NHG/NTS)

INZET
o Overig, nl:

SUICIDALITEIT, bijv:
Suicidaliteit zonder actieve intentie, plan, directe gelegenheid

‐ Verantwoordelijke ketenpartner

o Niet bekend GGZ?  Huisarts

INZET
o Bekend GGZ?  Crisisdienst
o Niet bekend GGZ?  Huisarts

SOMATIEK, bijv:

INZET
o Overig, nl:

SUICIDALITEIT, bijv:
Suicidale gedachten
o Veilige omgeving

o Overig, nl:

VERWARDHEID, bijv:

SUICIDALITEIT, bijv:
Chronisch suicidaal
o Omgeving kan monitoreno Omgeving kan monitoren

Huisarts
INZET
o Bekend GGZ?  Crisisdienst
o Niet bekend GGZ?  Huisarts
INZET

LET OP! Situatie onveilig, bijv. kind aanwezig, thuis zonder
o Overig, nl:
support, politiebureau, HAP of SEH, dan 2. Spoed < 1uur !!
o Verward plotseling of toenemend, geen verdenking somatiek
o Zeer angstig/ gestressed /gedesoriënteerd/onrustig etc

4. Niet dringend <24
uur

o Bekend GGZ?  Crisisdienst

VERWARDHEID, bijv:

o Koorts
o Dementie
3.Dringend < 4 uur

Politie

INZET
o Overig, nl:

o Geen veilige omgeving
o Stressvolle gebeurtenissen (verliezen baan, financiële
o Suicides of psychiatrische problemen in de familie
o Omgeving extreem ongerust
o Overig, nl:
o Bizar in gedrag of communicatie (psychosen, wanen, etc)
o Situatie onveilig (Kind aanwezig, geen support)
o Matig/geen risico op letsel, o.a. zelfdestructief‐
verwondend gedrag

(o.a. Politie, Huisarts, SEH of Crisisdienst)

Huisarts

Onderzoeksvragen:
1. Kunnen crisisdiensten met het nieuwe triageprotocol hun
patiëntenaanbod spreiden volgens de gestelde urgentiecategorieën?
2. Is er een verschil in het % behaalde aanrijtijden ingedeeld volgens de
urgentiecategorieën in het nieuwe protocol in vergelijking met de
indeling volgens de bestaande norm (alles) binnen 2 uur?
3. Vinden crisisdiensten (spv‐ers/triagisten) het nieuwe protocol
bruikbaarder dan hun gebruikelijke systematiek en welke suggesties
doen zij ter verbetering?

o Overig, nl:

o Bekend GGZ?  Crisisdienst
o Niet bekend GGZ?  Huisarts

INZET
o Bekend GGZ?  Crisisdienst
o Niet bekend GGZ?  Huisarts

o Is al onder behandeling

VERWARDHEID, bijv
o Verward lange tijd/zorgmijdend/chronisch en wil nu hulp
o Verward geen gevaar zelf of omgeving
5 Regulier >24 uur

o Overig, nl:

o Bekend GGZ?  Crisisdienst
o Niet bekend GGZ?  Huisarts
Huisarts /Eigen behandelaar
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BEVINDINGEN (1)

WERKWIJZE
• Pilot bij 3 crisisdiensten
• 2 meetperiodes 28 dagen, voor/‐na onderzoek
‐ t0 = werken met eigen triagesystematiek

1. Spreiding patiënten over urgentiecategorieën? (n=166 op t1)
Urgentie

N=166

U0* Z.s.m.
U1* Z.s.m.

0 (0,0%)
3 (1,8%)

U2 < 1uur

60 (36,1%)

U3 < 4uur

77 (46,4%)

U4 < 24 uur

25 (15,1%)

U5 > 24 uur*

1 (0,6%)

‐ t1 = werken met nieuwe triagesystematiek

• Registratie op (papieren) formulieren.

BEVINDINGEN (2)
2. Verschil in het % behaalde aanrijtijden? (n=166, op t1)

Symptomen
Vitale functies
Suïcidaliteit
Somatiek
Agressie
Somatiek
Agressie
Suïcidaliteit
Verwardheid
Somatiek
Suïcidaliteit
Verwardheid
Suïcidaliteit
Verwardheid
Overig

N=166
0 (0,0%)
3 (1,8%%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (1,2%)
7 (4,2%)
22 (13,3%)
29 (17,5%)
2 (1,2%)
40 (24,1%)
35 (21,1%)
11 (6,6%)
14 (8,4%)
1 (0,6%)

BEVINDINGEN (3)
3. Tevredenheid over bruikbaarheid en verbetermogelijkheden eigen (t0) vs.
nieuwe triage systematiek (t1)?
• Verbetermogelijkheden:
organisatie, systeem en
inhoud.
• Uitgangspunt:
geautomatiseerd
protocol waarbij in
maximaal 4‐6 vragen de
urgentie en actie
worden bepaald.

VERVOLG
• Protocol is door GGZNL (& SIRM) verder uitgewerkt en
geautomatiseerd in een app, de GGZ triagewijzer.
• Trimbos & GGZNL hebben effecten en betrouwbaarheid van de
hernieuwde triagewijzer opnieuw onderzocht onder 17 crisisdiensten.
• Wederom positief: triagewijzer zal binnenkort landelijk wordt
ingevoerd + afstemming triagesystemen andere partners (NTS).
• Protocol onderlegger Generieke Module Acute Psychiatrie.
• NB: Project winnaar beste Triage idee van Nederland 2018! (NTS).
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