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Inleiding/verantwoording
De Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi) verplicht alle organisaties om de bereikbaarheid van de
acute zorg te waarborgen door een goede regionale samenwerking en afstemming binnen de keten. Het
Reguliere Overleg Acute Zorg (ROAZ) bewaakt dit proces op beleidsniveau, met hieronder een aantal
focusgroepen waarin professionals aan de slag gaan met de inhoudelijke afstemming. De traumacentra
zijn door VWS aangewezen om deze structuur te organiseren en te ondersteunen.
De focusgroep Acuut Coronair Syndroom Limburg Noord (ACS LN) bestaat uit tenminste één
vertegenwoordiger van de betrokken organisaties in Noord – en Midden Limburg, namelijk de afdeling
cardiologie van de drie ziekenhuizen, VieCuri Medisch Centrum, St. Jans Gasthuis en Laurentius
Ziekenhuis, de Regionale Ambulance Vereniging Limburg Noord (RAV LN), Cohesie (Coöperatie
huisartsen Noord Limburg) en het Traumacentrum Limburg, te weten:
• Mevr. B.v. Casteren, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten, namens Coöperatie Cohesie
• Mevr. M. Kerckhoffs, Stafmedewerker Traumacentrum Limburg
• Dhr. H. Klomps, Cardioloog St.Jans Gasthuis
• Dhr. J. Meeder, Cardioloog VieCuri MC
• Dhr. D. Nagelhout, Coördinator Traumacentrum Limburg
• Dhr. H. Scheerder, Medisch adviseur RAV LN
• Dhr. P.v.d. Ven, Hoofd CCU-EHH VieCuri MC
• Dhr. C. Werter, Cardioloog Laurentius Ziekenhuis
• Mevr. R. Wilbers, Regionaal Opleidingscoördinator RAV LN

De focusgroep ACS LN heeft zich tot doel gesteld het protocol Acuut Coronair Syndroom (ACS) te
optimaliseren. Hierbij worden bestaande protocollen en richtlijnen, alsmede nieuwe ontwikkelingen
zoveel mogelijk geïncorporeerd. Hiermee liggen de activiteiten, zoals nu door de focusgroep AMI LN
ingezet, in lijn met de praktijkgids ACS, opgesteld vanuit het landelijke Veiligheids Management Systeem
(VMS), veiligheidsprogramma voor de ziekenhuizen, het Landelijk Protocol Ambulance (LPA 7.1) en de
standaard ACS van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Huidige stand van zaken
In het verleden zijn in Noord- en Midden Limburg binnen de keten ACS duidelijke afspraken gemaakt en
is een protocol opgesteld. Hierin zijn echter niet alle rollen binnen de keten, vanaf de melding tot en met
opname in het regioziekenhuis, tot in detail meegenomen. Vandaar dat ervoor gekozen is dit protocol
aan te passen aan de huidige inzichten. Tevens zal de rol van de verschillende ketenpartners beschreven
worden, alsmede de verbinding tussen de opeenvolgende stadia.

Definitie:
Het begrip Acuut Coronair Syndroom (ACS) omvat zowel het Acuut Myocard Infarct (AMI) (ST-Segment
Elevation Myocardial Infarction (STEMI) en non-STEMI) als Instabiele Angina Pectoris (IAP) Deze
diagnosen zijn prehospitaal (ambulancezorg/huisarts) niet met zekerheid te onderscheiden. Bij het
vermoeden van een ACS met klachten in rust is onmiddellijk ambulancezorg voor een opname in een
ziekenhuis geïndiceerd. Er wordt zo spoedig mogelijk een elektrocardiogram (ECG) ter bepaling van het
verdere beleid gemaakt1.

1
Begripsomschrijving uit Verantwoording Landelijk Protocol Ambulancezorg7 en het VMS
veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen (praktijkgids ACS)
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Doelstelling:
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij ACS door een betere afstemming en het optimaliseren van
de doorlooptijden vanaf de melding op verdenking cardiale klachten tot en met opname in betrokken
regioziekenhuis na de acute behandeling in een interventieziekenhuis. Voorwaarden om dit te realiseren
zijn:
• minimaliseren tijd van het eerste (para)medisch contact tot start van de PCI-behandeling
• effectieve en efficiënte afstemming van de verschillende hulpverleners
• correcte, volledige en tijdige overdracht van informatie betreffende de patiënt en behandeling
tijdens alle overdrachtsmomenten in de zorgketen.

Het protocol stap voor stap
Het protocol is schematisch weergegeven in een flowchart (zie bijlage 1). Hierna volgt een toelichting,
waarin de afspraken en rollen van de verschillende ketenpartners beschreven zijn.

Triage
De melding zal met name binnenkomen bij de huisartspraktijk/huisartsenpost of via 112 bij de
MKA(Meldkamer Ambulancezorg). Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de patiënt als zelfverwijzer
via de SEH binnenkomt. De triage kan in de drie situaties verschillend zijn, met als gevolg ook andere
vervolgacties. De triage bij de huisartspraktijk/huisartsenpost gebeurt volgens de NHG standaard. De
triage op de MKA gebeurt volgens Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg (LSMA) en de triage
van de zelfverwijzers in het ziekenhuis gebeurt volgens het Manchester Triagesysteem (MTS).
Alhoewel de drie systemen inhoudelijk geen grote verschillen vertonen, is het toch wenselijk dat de
verschillende vormen van triage gestandaardiseerd worden. Een mogelijke ontwikkeling hierin is de
invoering van de Nederlandse Triage Standaard (NTS), maar deze is nog niet klaar voor landelijke invoering.
Momenteel wordt wel een pilot uitgevoerd binnen de Huisartsenpost in Limburg Noord en de SEH van
VieCuri MC in Venlo met het NTS systeem.

Rol huisarts
Bij een melding met verdenking cardiale klachten,
via de doktersassistente van de HA(P) gaat de
huisarts altijd naar de patiënt. Bij lichte verdenking
kan de huisarts, afhankelijk van/na de beoordeling
van de patiënt een ambulance oproepen. Bij sterke
verdenking op een ACS belt de huisarts, of zijn
doktersassistente, direct na de melding, de MKA
voor een ambulance met spoed. Als de huisarts
vóór de ambulance aanwezig is, handelt hij en
start met het toedienen van medicatie (zie hierna)
in lijn met de NHG-standaard ACS. De huisarts
verzamelt gegevens voor een zo volledig mogelijke
overdracht: zoals voorgeschiedenis uitvragen bij de
patiënt en familie, medicatie uitzoeken. De huisarts
meldt patiënt aan bij de arts-assistent cardiologie.
De huisarts informeert patiënt en familie, zorgt voor
een toegangsweg voor de brancard, regelt zo nodig
familie/buren voor een achterblijvende hulpbehoevende partner. Bij aankomst van de ambulance draagt
hij de zorg van de patiënt over aan de ambulanceverpleegkundige. Dit gebeurt om medisch-technische
redenen. De ambulanceverpleegkundige is technisch beter geëquipeerd dan de huisarts en hij werkt strikt
protocollair, passend in een dergelijke situatie.
Protocol Acuut Coronair Syndroom Limburg Noord 2010
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Rol ambulanceverpleegkundige (AVP)
Bij verdenking op ACS rijdt de ambulance met spoed (A1) naar de patiënt. De ambulanceverpleegkundige
(AVP) handelt volgens protocol LPA 7.1 ACS-triage 12.3 (bijlage 2). Hij wordt hierbij geassisteerd door de
ambulancechauffeur.
Bij
verdenking
op
een
acuut
myocardinfarct wordt het 12-afleidingen
ECG via een verbindingsmodem in de
bewakingsmonitor gezonden naar de
CCU van het dichtstbijzijnde regionale
ziekenhuis en vervolgens neemt de
AVP contact op met de betreffende
cardioloog of arts-assistent. (wanneer
van toepassing wordt het ECG
doorgestuurd naar de dienstdoende
cardioloog). De AVP overlegt met de
cardioloog of arts-assistent cardiologie
over een eventuele noodzakelijke
Percutane
Coronair
Interventie
(PCI). De cardioloog of arts-assistent
cardiologie geeft opdracht over
de verder te volgen procedure en
informeert, wanneer van toepassing,
de medewerkers van het PCI centrum.
Knelpunt kan zijn dat de regionale
dekking van het GSM netwerk niet altijd
voldoende is, waardoor doorsturen van
het ECG problemen oplevert. Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en beschrijving van het ECG
is de AVP, na overleg met de cardioloog/assistent cardiologie, goed in staat de patiënt te triëren.
Knelpunt kan ook zijn dat het ECG naar de cardioloog niet snel genoeg doorkomt. Er moet voor gewaakt
worden dat de procedure van bekijken/doorzenden geen vertraging oploopt. Als dat het geval is, kan ook
gekozen worden voor alleen telefonisch overleg met de cardioloog/assistent cardiologie.
Als de procedure goed gevolgd wordt komt het contact tussen AVP en cardioloog snel tot stand en omdat er
enige tijd overheen gaat om de patiënt
vervoersklaar te maken, betekent dit
geen delay voor het aanrijden PCIcentrum.
Op verzoek PCI-centrum wordt
de bovenkleding van de patiënt
zoveel mogelijk verwijderd door de
ambulancezorgverleners.
Wanneer de anamnese, het lichamelijk
onderzoek en de ECG-diagnose een
acuut STEMI bevestigt en de patiënt is
klaar voor vervoer, kan de ambulance
meteen gaan rijden richting PCIcentrum. Contact met de d.d. assistent
cardiologie,dan wel cardioloog blijft
echter vereist.
De ambulanceverpleegkundige vult het
ACS-STEMI formulier in (zie bijlage 3).
In het PCI centrum wacht de ambulance
in het algemeen tot de patiënt klaar is met de behandeling. (Algemene regel is dat de maximale wachttijd
gelijk is aan de rijtijd.)
De ambulanceverpleegkundige zorgt dat het ACS-STEMI formulier met de patiënt mee terugkomt naar
het regionale ziekenhuis.
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Rol cardioloog
De dienstdoende cardioloog of arts-assistent beoordeelt per direct het ECG dat door de
ambulanceverpleegkundige is gestuurd. Hij neemt vervolgens via de MKA contact op met de betreffende
ambulanceverpleegkundige voor instructie (wel of niet) aanrijden PCI-centrum.
De cardioloog of arts-assistent belt de interventiecardioloog van het PCI centrum. De cardioloog of
arts-assistent van het regionale ziekenhuis zorgt dat er vervolgens een bed beschikbaar is in het eigen
ziekenhuis.
Wanneer de vitale functies van de
patiënt ernstig bedreigd zijn bij
overplaatsing vanaf de CCU / SEH
afdeling naar een interventieziekenhuis,
kan het wenselijk zijn dat de cardioloog
begeleiding regelt naar het PCI
centrum. (zie bijlage 3: protocol 5.13
overplaatsing uit LPA 7.1).
Knelpunt kan zijn dat er geen cardioloog
beschikbaar is voor begeleiding.
In Roermond en Venlo regelt de
cardioloog in overleg met de intensivist
en de SEH-arts wie het meest geschikt
is om de patiënt te begeleiden.
In Weert wordt de achterwacht
anesthesie ingezet voor begeleiding.

Medicatie
Medicatie huisarts (volgens NHG standaard ACS):
• Geef bij pijn een snelwerkend nitraat sublinguaal, nitroglycerinespray of isosorbidedinitraat 5 mg
tablet. Herhaal dit bij aanhoudende pijn na 5 en 10 minuten. Contra-indicaties zijn een systolische
bloeddruk <90 mmHg in combinatie met een hartfrequentie <50 slagen per minuut.
• Breng zo mogelijk een waaknaald in; spuit de waaknaald door met 2 cc NaCl 0,9%.
• Geef bij pijn en onvoldoende reactie op nitraten zo nodig fentanyl 50 µg of evt. morfine 5-10 mg,
langzaam intraveneus.
• Geef acetylsalicylzuur in een oplaaddosis van minimaal 160 mg (en ten hoogste 320 mg) per
os aan patiënten die nog geen acetylsalicylzuur gebruiken (ook degenen die cumarinederivaten
gebruiken).
• Geef 0,5 mg atropine intraveneus bij bradycardie (hartfrequentie <50 slagen per minuut) met
hemodynamische gevolgen.
• Geef, indien beschikbaar, zuurstof, in het bijzonder bij dyspnoe en/of cyanose.
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Medicatie ambulance (volgens landelijk protocol ambulancezorg):
• De AVP zal altijd op basis van beoordeling pijn en vitale functies starten met nitoglycerinespray sl.
• Vervolgens zal na het stellen van de werkdiagnose, bij matige / heftige pijn, (geobjectiveerd
door een pijnscore) medicatie volgens protocol 12.2 Acuut Coronair Syndroom pijnbestrijding
plaatsvinden: nitroglycerinespray 0,4 mg (1 dosis) bij systolische bloeddruk > 90. Bij matige tot
heftige pijn wordt een startdosis fentanyl van 1 µ/kg (0,001 mg/kg) i.v. in 2 minuten. Zonodig mag
0,5 µ/kg (0,0005 mg/kg) i.v. herhaald worden elke 3 minuten. Dit mag maximaal 4 maal. Bij onrust
en/of (heftige) angst mag 1 mg midazolam* i.v. worden toegediend.Bij persisterende pijn, mag
indien de systolische bloeddruk > 90 blijft iedere 5 minuten de dosis nitrospray herhaald worden.
* bij bejaarden de dosering halveren.
• Vervolgens wordt medicatie volgens protocol 12.3 Acuut Coronair Syndroom triage toegediend:
acetylsalicylzuur 500 mg i.v., prasugrel 60 mg per os of clopidogrel 600 mg per os, en heparine
5000 IE i.v., ondersteund met een lopend NaCl infuus op waaksnelheid tenzij sprake is van
shockverschijnselen. Dan geldt vochttoediening volgens protocol 12.7 Cardiogene shock: NaCl 500
ml, aangevuld met 500 ml plasmavervanger i.v. Knelpunt kan zijn dat vochttoediening bij patiënt
met cardiogene shock kan leiden tot astma cardiale.

Overdracht
Overdracht van de ambulanceverpleegkundige aan de cardioloog van het regionale ziekenhuis en de
cardioloog van het interventiecentrum gebeurt op basis van het MIST-protocol.
(M= Mechanism of injury , I = Injuries found, S= Signs en T= Treatment given)
De overdracht vanuit het PCI centrum naar het regionale ziekenhuis bevat minimaal de volgende
gegevens:
• Beelden van de behandeling via DVD of
EVOCS
• Welke stent is gebruikt en de consequenties
hiervan
• Gestandaardiseerde verslaglegging
• Tijd aankomst cath. Kamer
• Tijd aanvang PCI
• Reperfusie
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ACS-STEMI overdrachtsformulier
Het ACS-STEMI formulier bevat de belangrijkste klinische gegevens voor de behandeling. Daarnaast
wordt het gebruikt voor evaluatie en onderzoek.
Het ACS-STEMI formulier wordt ingevuld door de AVP.
Het ACS- STEMI formulier blijft te allen tijde bij de patiënt.
Per ziekenhuis (Venlo, Weert, Roermond) is de betreffende cardioloog verantwoordelijk voor het
verzamelen van de formulieren. J. Meeder is verantwoordelijk voor de verwerking van de data en de
data-analyse. Één jaar na de start van de dataverzameling zal een rapportage naar de focusgroep
plaatsvinden.

Implementatie
Als het protocol ACS door de werkgroep is goedgekeurd, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de
vakgroepen cardiologie, de huisartsen en de RAV Limburg Noord, alsmede de cardiologen van het PCIcentrum Eindhoven en Maastricht. Na aanpassing zal het protocol de status definitief krijgen.
Het definitieve protocol wordt ter kennisneming aan de volgende gremia gestuurd: het bestuur van
Cohesie, Meditta, de Raad van Bestuur van VieCuri MC, Laurentius ziekenhuis, St. Jans gasthuis en het
PCI-centrum Eindhoven en Maastricht, de focusgroep AMI Zuid Limburg en de leden van het ROAZ.
Ten behoeve van de implementatie van het protocol ACS worden door de werkgroep twee regionale
bijeenkomsten voor alle huisartsen, cardiologen, verpleegkundigen en ambulancezorgverleners in Noord
– en Midden Limburg georganiseerd.
Voor de ambulancezorgverleners is het protocol tevens opgenomen in de reguliere
nascholingsactiviteiten.
De werkgroep ACS zorgt voor verspreiding van het protocol in de regio.
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Bijlage 1
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Bijlage 2

12.3

Acuut Coronair Syndroom triage RAV Limburg Noord

nee

STEMI

ja

In anamnese CVA
of twijfel CVA / TIA
of ouder dan 75 jaar
of gewicht < 60 kg

nee

Acetylsalicylzuur 500mg
(of oraal 160-320mg)
Prasugrel 60mg per os
Heparine 5000 IE i.v.

ja

Acetylsalicylzuur 500mg i.v.

Acetylsalicylzuur 500mg
(of oraal 160-320mg)
Clopidogrel 600mg per os
Heparine 5000 IE i.v.

nee

< 12 uur klachten

** niet gecorrigeerd na
vochttoediening, stabilisatie van
ritme en frequentie

ja
**
Syst. RR ≤90mmHg
≤5 min. Klinische
verschijnselen
shock

nee

***
PCI < 90 min.

nee
Klachten
< 3 uren

ja
*** interval van (prehospitale) diagnostiek
tot presentatie
PCI-centrum
ja
nee

nee

ja
Alle
exclusievragen
met ‘nee’ beantwoord
(zie begeleidingsformulier
cardiale patient)
ja
trombolyticum

Dichtstbijzijnd
ziekenhuis met
adequate opvang

PCI-centrum

12.2
Acuut coronair syndroom
pijnbestrijding
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Bijlage 3
Overdrachtformulier Protocol PCI Limburg Noord
Invullen bij alle patiënten ACS - STEMI voor PCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Anamnese en onderzoek
Naam patiënt:
Geboortedatum dd /mm /jjjj:
Ritnummer:
Begin infarctsymptomen:
Tijd melding huisarts:
Huisarts bij patiënt:
Tijd melding MKA
Informatie melding MKA:
Aankomst ambulance bij patiënt:
Tijd diagnose (12-lead ecg):
Infarct type:
…………..
Zuurstoftoediening sonde:

Datum dd/ mm/ jjjj:

Ja

Geslacht:

Uur
Uur

Min
Min

Uur

Min

Uur
Uur
Geen infarct

Min
Min

Nee

Aborted infarct
Ja
Nee

Zuurstofmasker NR:
Ja
Nee
Intubatie:
Ja
Nee
Bloeddruk:
Mm Hg
Vegetatieve verschijnselen:
Ja
Nee
AV Block gr III:
Ja
Nee
VT / VF
Ja
Nee
Cardioversie / defibrillatie:
Ja
Nee
Hartmassage:
Ja
Nee
Relevante ziekte (in welk ziekenhuis bekend?)
CABG
Ja
Nee
Kunstklep
Ja
Nee
Perifeer vaatlijden
Ja
Nee
Diabetes mellitus
Ja
Nee
Nierfunctiestoornis
Ja
Nee
Beroerte (CVA / TIA)
Ja
Nee
Maagbloeding
Ja
Nee
Kanker
Ja
Nee
Allergie
Ja
Nee
Thuismedicatie

□

M/V

□

Hartfrequentie:
Aantal shocks:
Tijdsduur:

Min.

Zo ja, waarvoor?

Blauw gearceerde gedeelte van dit formulier voor- en achterkant invullen!!
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Overdrachtformulier Protocol PCI Limburg Noord
Invullen bij alle patiënten ACS - STEMI voor PCI
22
23
24
25
26
27
28

Overleg met cardioloog
Gebruik gemaakt van zendmodum:
Vertrektijd patiënt naar PCI centrum:
Tijd aankomst catheterisatie kamer:
PCI nodig:
Tijd aanvang PCI:
Reperfusie / Tijdstip:

Behandellijst
1
Medicatie, Protocol:
- Nitroglycerine s.l.
- Acetylsalicylzuur
- Clopidogrel
- Prasugrel
- Heparine
2

Medicatie, Additioneel:
- Fentanyl i.v.
- Midazolam
- Atropine
- Amiodarone
- Epinefrine

Informatie:
DVD overdracht PCI mee met patiënt:
Welke stent werd geplaatst?
Bijzonderheden / opmerkingen:

3

Ja
Ja

Nee
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
DES □

Nee
BMS □

Uur

Min

Uur
Uur

Min
Min

Uur
Uur

Min
Min

Anders:

Ingevuld door:
Naam:
Paraaf:
Blauw gearceerde gedeelte van dit formulier voor- en achterkant invullen!!
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