DANS
Critical care

Controles in de opname. Van APT tot ECG.
Weet jij alle ins en outs van je
opnamepatiënten?

nog klopt met de toestand van de patiënt en overleg zo nodig met de behandelend
arts.
Niet te vergeten natuurlijk is een blik vanaf een afstand: is de patiënt comfortabel en zo
niet, is er nog iets dat je kan doen om dit te verbeteren?

Controles in de opname zijn naast plezierig (hebben we niet allemaal dit vak gekozen
om aan onze patiënten te zitten?) ook essentieel voor het beoordelen van de toestand
van de patiënten. De frequentie hangt af van de situatie, de aandoening en de
verwachte complicaties en kan variëren van iedere 8 uur bij stabiele patiënten tot eens
per 5 minuten aan het begin van een bloedtransfusie.
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De basis is het lichamelijk onderzoek naar de vitale functies, ook wel de APT genoemd.
Dit omvat de beoordeling van de algemene indruk of het bewustzijnsniveau van de
patiënt, de ademhaling, hart en pols (femoraal en metatarsaal), temperatuur, kleur en
vochtigheid van de slijmvliezen en de capillary refill time (CRT). Een pijnscore geeft
snel inzicht of de ingezette pijnbestrijding voldoende is. Heeft de patiënt gedronken
en gegeten en zo ja, voldoende maar ook niet teveel? Ben je bedacht op het risico op
refeedingsyndrome? Ook bij ontlasting en urine is het van belang om je af te vragen of
de hoeveelheid en kwaliteit passend zijn bij de patiënt, of dat interventie vereist is. Is
een bepaling van in’s and out’s nodig? Heeft de patiënt gebraakt of geregurgiteerd en
zo ja, wat en hoeveel? Bekijk de bewegelijkheid van de patiënt en in het geval van een
niet-ambulante patiënt overweeg fysiotherapie en/of wisselen van lichaamshouding.
Hierbij kan je gelijk de toestand van de huid en ledematen controleren. Denk dan
aan bv kleur, warmte, hygiëne, petechiën, oedeem, eventuele wonden, braunules,
sondes en drains. Bij sommige patiënten wordt regelmatig de neurologische toestand
onderzocht. Dit zal misschien niet de verantwoordelijkheid van de paraveterinair zijn,
maar een blik op bv nystagmus, functie van ogen, oren, aangezicht en ledematen,
slikreflex, pupilreflex, ooglidreflex, terugtrekreflex of pijnperceptie is snel gedaan
en zal de dierenarts alvast wat tussentijdse informatie geven. In het geval van
bepaalde aandoeningen zal er regelmatig een ECG gemaakt worden of ligt de patiënt
aangesloten op de telemetrie. Hoe is het met de bloeddruk? Is, naast de indruk die je
krijgt door de APT, een bloeddrukmeting geïndiceerd? Afhankelijk van het medisch
probleem zal er bloedonderzoek gedaan worden. Controleer ook of het infuusbeleid

Abstracts | European Veterinary Conference Voorjaarsdagen 2018

www.voorjaarsdagen.eu

