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REMOTE STURING MET 
BEHULP VAN WARNING
SCORES



Koning Boudewijn Stichting

verblijven in een woonzorgcentrum

In België verblijft gemiddeld 8% van de 65-plussers en 42% van de 85-plussers in een 

voorziening. Volgens eigen berekeningen verblijven 21% van de 80-plussers in een 
voorziening. Een meerderheid van de 80-plussers verblijven dus nog thuis, soms met 
behulp van diensten voor thuishulp en thuiszorg. Zelfs boven de 85 jaar is het nog een 
minderheid die in een voorziening verblijft. De bewoners van een woonzorgcentrum 
zijn dus heel hoogbejaard, en er is een tendens naar een steeds hogere gemiddelde 
leeftijd.

Het is opvallend dat de laatste 10 jaar het totaal aantal bejaarden die in een 
woonzorgcentrum verblijven, niet zo sterk is gestegen. Volgens cijfers van het RIZIV: 
109 392 in 1999 en 122 857 in 2007, wat een stijging van 12% betekent. Daarnaast is 
de samenstelling gewijzigd: de gemiddelde leeftijd is gestegen, er zijn meer 85-plussers dan 

vroeger.

Het profiel van de bejaarden die in een woonzorgcentrum verblijven is gewijzigd. De 
huidige bewoners hebben meer nood aan zorg, ze worden meer afhankelijk, ze 
hebben meerdere gezondheidsproblemen onder andere dementie. Bijgevolg zijn de 
diensten genoodzaakt zich aan te passen aan deze realiteit. De uitdaging is niet min, 
wil men een hoogstaande levenskwaliteit aanbieden aan de bewoners van de 
woonzorgcentra in de 21ste eeuw.



Tricky uitdagingen voor de huisarts in 
zijn geriatrische populatie

Met behulp van “remote assistentie” in acute 
situaties:

Inschatten wie nog welke doorgedreven zorg 
nodig heeft

Het ogenblik inschatten dat iemand at risk is



Wat is belangrijk ?



De vitaal bedreigde patiënt?

 Een patiënt die zodanig bedreigd is in zijn 

vitale functies dat er een ernstig risico is op 

circulatoir falen of een ander adverse event 

(onbedoelde schade) welke uiteindelijk kan 

eindigen in een reanimatie.

 Bij deze patiënt is een snelle, medische 

respons nodig die niet (altijd) geleverd kan 

worden door de afdeling waar patiënt ligt.

 “unmet urgent needs” met een “mismatch of 

needs and resources”



Concept Hemodynamisch stabiel ….?







Sepsis ? - Bloeding ? - Shock ? 





Meten werkt
Waarschuwen 
werkt



EARLY WARNING SCORES
(EWS)



EWS

Problemen met onze patiënten ?

Casuïstiek of toch niet..

MEWS

EWS - ZNA niveau

Huisartsen - Rusthuis ? 



THEMA

vaak aanwezig zijn van 
alarmsymptomen in dossiers 
alvorens

hartstilstand

dringende opname (intensieve zorgen)

herkenningsprobleem van de kritieke 
patiënt





MUG: 11:30 AM
asystolie

Was al heel de morgen niet goed

Hemoglobine is 5

bloed is besteld







verpleegkundig “niet pluis gevoel”





?



8:00 AM
HF: 120
BD: 80/40
AH: 50/MIN
Neuro: angst

Diagnose:
uterusruptuur
kind: overleden



Probleem:

Parameters en data zijn vaak 
aanwezig

herkenning is vaak een probleem

“triggering” van nodige hulp is vaak 
een probleem



Oplossing:







Whipple-bloeding

Score = 9



MET start



Conclusies

Ziekenhuizen wereldwijd erkennen probleem en 
gebruiken toenemend EWS

AH en neurologische toestand zijn de belangrijkste 
alarmtekens

LEER KIJKEN NAAR DE PATIËNT EN KLINISCH OORDELEN 
en TELLEN 

Huisarts – RVT: eigen EWS met DNR-
integratie?

Professionele opvolging patiënten tijdens afwezigheid 
(evt. overleg HA – geriaters – verpleging…)

VERANTWOORDE ZORG! (snellere doorvewijzing voor 
“at risk” – minder doorverwijzingen voor hoge DNR)


