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Samenvatting
In dit proefschrift is onderzoek beschreven naar de hedendaagse praktijk van 
prehospitale hulpverlening in patiënten met matig tot ernstig traumatisch 
schedelhersenletsel, met focus op behoud van vitale functies. Hierbij hebben 
wij ons vooral gericht op de protocollaire inzet van het medisch mobiele 
team (MMT) bij de eerste opvang van schedelhersenletsel slachto"ers, en 
luchtwegmanagement als prehospitale interventie in relatie tot overleving. 
Daarnaast hebben wij onderzocht wat de impact is van stollingsstoornissen op 
de overleving bij patiënten met ernstig schedelhersenletsel.

In hoofdstuk 1 wordt een introductie gegeven van het proefschrift in de 
context van de richtlijnen van de Brain Trauma Foundation, en worden het doel 
en de vraagstellingen van het proefschrift beschreven.

Hoofdstuk 2 verzorgt een overzicht van de huidige wetenschappelijke 
kennis over verschillende vormen van prehospitale zorgverlening zoals basic 
life support (BLS) en advanced life support (ALS) bij ernstig traumatisch 
schedelhersenletsel. Hierbij worden potentiële voordelen van ALS boven 
BLS beschreven, met focus op prehospitale endotracheale intubatie met 
mechanische beademing. In het overzicht wordt tevens de importantie 
uitgelegd van normoventilatie, waarbij hypoventilatie, hyperventilatie en 
hyperoxemie dienen te worden voorkomen. Daarnaast wordt beschreven 
wat de voor- en nadelen zijn van prehospitale hypertone resuscitatie en 
hypothermie. Verder wordt de bijdrage van stollingsstoornissen aan de 
herstelkansen van patiënten met schedelhersenletsel beschreven . 

Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten van een retrospectief onderzoek onder 
patiënten met een matig tot ernstig traumatisch schedelhersenletsel die tussen 
2003 en 2007 zijn behandeld in VU medisch centrum. Hierbij werd onderzocht 
of patiënten volgens de geldende prehospitale richtlijnen zijn behandeld. Deze 
richtlijnen adviseren prehospitale endotracheale intubatie voor alle patiënten 
die worden verdacht van ernstig traumatisch schedelhersenletsel. Hiervoor 
dient het mobiel medisch team (MMT) te worden ingezet om endotracheale 
intubatie door een MMT arts te kunnen garanderen. Het onderzoek toont aan dat 
een groot deel van de patiënten geen zorg van het MMT had ontvangen zodat 
bij aankomst op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van VUmc maar 56% van 
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de patiënten geïntubeerd was. In de groep patiënten die zorg had ontvangen 
van een MMT-arts was 96% geïntubeerd. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat het MMT alleen bij daglicht beschikbaar was, en patiënten die in de nacht 
werden opgevangen alleen zorg kregen van ambulanceverpleegkundigen. Uit 
het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het volgen van de richtlijnen 
voor prehospitale zorg bij patiënten met matig tot ernstig schedelhersenletsel 
laag was.

In hoofdstuk 4 hebben we de bekende risicofactoren geëvalueerd die 
gerelateerd zijn aan een ongunstige prognose bij ernstig traumatisch 
schedelhersenletsel. In deze retrospectieve studie die gezamenlijk met de 
afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud 
werd uitgevoerd is de incidentie van hypoxemie en hypotensie in patiënten 
met ernstig traumatisch schedelhersenletsel onderzocht. Daarnaast wordt 
de relatie van prehospitale endotracheale intubatie met mortaliteit en 
morbiditeit beschreven. In tegenstelling tot wat wij verwacht hadden, vonden 
wij geen verschillen in uitkomst tussen patiënten die prehospitaal wel of niet 
geïntubeerd waren ten aanzien van hypoxemie, arteriële bloedgas analyses bij 
aankomst op de SEH en geobserveerde en voorspelde mortaliteit na 14 dagen. 
Wel vonden wij dat een verstoorde pupilreflex, een lage Glasgow Coma Scale 
(GCS) score en een episode van hypotensie sterke voorspellers waren voor 
een slechtere mortaliteit en morbiditeit in patiënten met ernstig traumatisch 
schedelhersenletsel. Het onderzoek ondersteunt de richtlijn dat hypotensie bij 
ernstig traumatisch schedelhersenletsel moet worden voorkomen.

Hoofdstuk 5 is een retrospectieve evaluatie van prehospitale ambulance en 
MMT tijden voor patiënten met ernstig traumatisch schedelhersenletsel die zijn 
opgenomen in de Level 1 traumacentra van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en het VU medisch 
centrum tussen 2003 en 2007. 
In de wetenschappelijke literatuur wordt gesteld dat het toevoegen van 
een MMT aan de prehospitale zorg de prehospitale behandeltijden van een 
patiënt verlengt. Dit heeft als oorzaak dat MMT-artsen meer tijdrovende 
medische verrichtingen uitvoeren in de prehospitale fase, waardoor een 
patiënt uiteindelijk later in het ziekenhuis arriveert. Dit zou de mortaliteit 
van traumapatiënten niet ten goede komen. In deze evaluatie tonen wij voor 
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patiënten met traumatisch schedelhersenletsel echter aan dat het MMT geen 
verlenging geeft van de tijd die prehospitaal wordt doorgebracht. Daarnaast 
wordt door de aanwezigheid van het MMT eerder gestart met protocollaire zorg 
die anders pas na aankomst op een SEH zou worden gestart. Het onderzoek 
toonde daarnaast aan dat de inzet van een MMT-arts geassocieerd is met een 
gereduceerd risico op morbiditeit en mortaliteit, ondanks dat patiënten die 
door het MMT worden behandeld er vaak slechter aan toe zijn. Het onderzoek 
onderstreept de toegevoegde waarde van de inzet van het MMT in patiënten 
met traumatisch schedelhersenletsel.

In hoofdstuk 6 onderzochten wij in een prospectieve multicenter studie of 
de 24-uurs beschikbaarheid van het MMT heeft geleid tot het adequater 
volgen van de prehospitale richtlijnen door ambulanceverpleegkundigen 
in het geval van patiënten met ernstig traumatisch schedelhersenletsel. De 
patiëntendata werden verkregen uit de Prospective Observational COhort 
study on Neurotrauma (POCON) trial die is opgezet door het UMC St. 
Radboud. In deze database waren de gegevens van 334 patiënten met ernstig 
traumatisch schedelhersenletsel opgenomen die werden behandeld in een 
Level 1 traumacentrum in een stedelijk gebied (Amsterdam en Rotterdam) 
of een landelijk gebied (Nijmegen en Groningen). Uit het onderzoek kwam 
naar voren dat het MMT in vrijwel alle patiënten met een ernstig traumatisch 
schedelhersenletsel de prehospitale behandelrichtlijn volgt en overgaat tot 
prehospitale endotracheale intubatie.  Wanneer geen MMT aanwezig is bij 
de prehospitale opvang van de schedelhersenletsel patiënten wordt maar in 
een klein deel van de patiënten de landelijke prehospitale behandelrichtlijn 
gevolgd. Hierbij deden wij twee zeer interessante, nog niet eerder 
beschreven observaties: patiënten met een geïsoleerd ernstig traumatisch 
schedelhersenletsel zonder zichtbare andere letsels werden minder vaak 
volgens het prehospitale protocol behandeld dan patiënten met ernstig 
schedelhersenletsel en extracraniële letsels. Tevens vonden wij dat in patiënten 
met ernstig traumatisch schedelhersenletsel die in een stedelijk gebied 
werden behandeld minder vaak de prehospitale richtlijnen werden gevolgd 
ten opzichte van vergelijkbare patiënten in landelijke gebieden.

In zowel hoofdstuk 7 als hoofdstuk 8 hebben wij ons gericht op het ontstaan 
van stollingsafwijkingen na ernstig traumatisch schedelhersenletsel, waarbij is 

24482 Franschman, Gaby.indd   170 13-04-13   11:10



NEDERLANDSE SAMENVATTING

CHAPTER

11

171

geëvalueerd of deze stoornissen kunnen worden ingezet als nieuwe voorspeller 
voor herstel en mortaliteit. Traumatische schade aan hersencellen veroorzaakt 
het vrijkomen van tissue factor in de bloedbaan en veranderingen in het 
thrombomoduline–proteïne C systeem. Deze leiden beide tot een veranderde 
balans in de opbouw en afbraak van stolsels. 
In hoofdstuk 7 beschrijven we in een retrospectieve studie het patroon van 
het ontstaan van stollingsstoornissen in de eerste 48 uur na matig tot ernstig 
geïsoleerd traumatisch schedelhersenletsel. Hierbij hebben we gekeken 
of het ontstaan van deze stollingsstoornissen in de uren na het trauma een 
voorspellende waarde hebben voor het ziektebeloop van deze patiënten. 
Hierbij werd specifiek gekeken naar de samenhang met zichtbare afwijkingen 
op de computed tomografie (CT) scan van de hersenen. Het onderzoek liet 
geen specifieke CT-scan afwijkingen zien tussen mensen met en zonder 
stollingsstoornissen. Wel vonden wij een verhoogde mortaliteit bij patiënten 
met een blijvende of later ontstaande stollingsstoornis ten opzichte van 
patiënten die alleen bij opname op de SEH een kortdurende stollingsstoornis 
hadden. 
Hoofdstuk 8 geeft meer inzicht in de relatie tussen stollingsstoornissen bij 
patiënten met ernstig geïsoleerd traumatisch schedelhersenletsel en het 
functionele post-traumatisch herstel gemeten met de extended Glasgow 
Outcome Scale (GOSE) en mortaliteit. De data voor deze analyses komen uit 
de prospectieve POCON database welke eerder is beschreven in hoofdstuk 6. 
In navolging van eerdere bevindingen vonden wij opnieuw dat een groot deel 
van de patiënten met ernstig geïsoleerd traumatisch schedelhersenletsel een 
stollingsstoornis had bij aankomst op de SEH, en dit percentage verdubbelde 
in de eerste 48 uur. De aanwezigheid van een stollingsstoornis op de SEH 
die aanhield of zich pas na SEH opname ontwikkelde  was geassocieerd 
met een hogere behoefte aan bloedtransfusies, een verlengde intensive 
care opnameduur, een verlengde ziekenhuisopname duur en een slechtere 
functionele uitkomst na 6 maanden. Uit zowel hoofdstuk 7 als hoofdstuk 8 
concluderen wij dat het hebben van een stollingsstoornis bij patiënten met 
geïsoleerd ernstig traumatisch schedelhersenletsel een voorspeller is voor 
mortaliteit en morbiditeit.

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies uit dit proefschrift 
beschreven en bediscussieerd.
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