
Reanimatie vooraankondiging  
ambulanceteam aan ziekenhuis

R

Ambulance:  

Vervoer met ROSC / reanimerend, manuele / mechanische compressies

Aankomsttijd:  ………  :  ……… 

(<10 minuten? activeer eerst reanimatieteam)

Patiënt:  dhr / mw  

Geboortedatum of (geschatte) leeftijd:  

Tijdstip start circulatiestilstand:  

Arrest witnessed / unwitnessed, wel / geen BLS voor aankomst ambulance, 

geen / wel AED,  x geschokt

Eerste ritme ambulance:   Sinusritme / VF / VT / PEA / asystolie 

Overig: 

Met / zonder output

Voorgeschiedenis:  

Medicatie:   

Luchtweg: spontaan vrij / kap / SAD / endotracheale tube / coniotomie

EtCO2:  mmHg / kPa

Bij ROSC: Bewustzijn: Alert / Verbal / Pain / Unresponsive

Ademhaling: sufficiënt / insufficiënt, SpO2:  % 

  Hartfrequentie:    / min  

Bloeddruk:    /   mmHg

Werkdiagnose/reversibele oorzaak:  

Door ambulance gewenste opvang: 

S

B

A

Herhaal vooraankondiging en benoem de opvanglocatie

Formulier



Voorbereiding opvang door reanimatieteam

1  Voorstelronde 
• Voornaam en functie
• Zichtbaar, bijv. door naamstickers

2  Wat we weten 
• Vooraankondiging door ambulance
• Patiënt bekend in ziekenhuis?

3  Wat we gaan doen (plan A) 
 • Vat werkwijze overdracht samen
•  Specifieke prioriteiten m.b.t. diagnostiek, behandeling en logistiek
•  Bij kinderen: bereken juiste medicatie dosering etc.
•  Extra materiaal of andere discliplines nodig?
•  Overweeg voorwaarschuwing catheterisatiekamer, OK, IC of CT

4   Wat zou kunnen veranderen (plan B/C) 
 •  Wat zou het initiële plan kunnen veranderen?
• Wat is dan het plan?

5   Taakverdeling 
 • Wie is de teamleider
• Taken teamleden
• Observatoren op afstand

6. Vragen, zorgen of suggesties?

  Indeling van opvangkamer optimaal 

   Defibrillator en monitor aan

 Mechanische compressie klaar voor gebruik

 Capnografie werkend, sluit aan op beademingsballon

 Zuig werkend, Yankauer binnen handbereik

 Luchtweg materialen klaar (kap, larynxmasker en intubatiematerialen)

 Check beademingsmachine

 Verwachte medicatie klaarmaken, adrenaline opgetrokken

 Echo aanwezig op kamer, sluit aan op stroom en aanzetten

 Botboor beschikbaar

 Documentatie klaar

 Arterielijn beschikbaar (overweeg klaarmaken) 

 Materialen voor labafname

Checklist

Briefing reanimatieteam

Briefing en checklist




