
Resultaten 1. Triageprotocol geïsoleerde duizeligheidsklachten

Als u duizelig bent, heeft u dan ook:

- problemen met articuleren?

- dubbel zien?

- slikproblemen?

- gevoelsstoornis (huid)

- moeite met inschatten van afstanden?

- spieruitval/verlamming?

 1 = JA? Verwiitig arts

Bent u aanhoudend duizelig?

Is tussen 2 aanvallen de duizeligheid volledig weg?

Kenmerkend:

-Zeer snelle start

-1e week toenemend

-In weken/maanden verminderderen 

klachten

-in rust klachten NIET volledig weg

-beweging verergert klachten

Ga naar

Triageprotocol

 mogelijk  AVS

Kenmerkend:

-duur episode sec/min/uren

-in rust klachten WEL 

volledig weg

Ga naar

Triageprotocol

mogelijk EVS
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Inleiding / Situering / achtergrond / m

Van de bevolking zoekt 20-30% eens in hun leven medische hulp voor duizeligheidsklachten (Eid, Dastan, & Heckman, 2015; Lee,

2012). In de Verenigde Staten omvatten duizeligheidsklachten 3% van alle spoedgevallenbezoek ED (Edlow & Newman-Toker, 2015)

en 12% van alle neurologische klachten op Spoed (Eid e.a., 2015). Deze literatuurstudie focust op situaties waarin duizeligheid het

enige aanwezige symptoom is. Achtergrond: medische beeldvorming is duur en bij duizeligheidsklachten zijn de resultaten van

beperkte diagnostische waarde (Newman-Toker & Edlow, 2015). Bij triage lijkt snel herkennen van rode vlaggen met minimale

middelen aangewezen. Doel van dit eindwerk is de vraag beantwoorden hoe verpleegkundigen een bijdrage kunnen leveren om, bij

duizeligheidsklachten, de triage effectiever te laten verlopen en een efficiëntere inzet van onderzoekstechnieken te realiseren.

Doel / onderzoeksvragenm

Hoe kunnen verpleegkundigen effectief en efficiënt duizeligheidsklachten triëren? 

Welke algoritmen worden beschreven bij diagnostisering van geïsoleerde duizeligheid? 

Welke inhoud omvatten afzonderlijke stappen in gevonden algoritmen? 

Hoe geven algoritmen richting aan anamnese en uit te voeren lichamelijk en klinisch onderzoek? 

Welke gegevens kan de verpleegkundige tijdens triage verzamelen? Op welke wijze? 

Onderzoeksmethode

Kwalitatief beschrijvend onderzoek, literatuurstudie. Combinaties van zoektermen: aandoeningsgericht → (Acute) duizeligheid,

dizziness, vertigo; focusgericht → Examination, diagnosing, diagnostisering; settinggericht → Spoedgevallen, Spoedeisende hulp,

SEH, ED, Emergency Department. Exclusie: >10 jaar, behandelingsgericht, inclusie andere symptomen naast duizeligheid,

specifieke neurospecialistische informatie. Inclusie: diagnostiek geïsoleerde duizeligheid centraal staat in huisartsensetting of op

Spoedgevallen. Datatrackingtabel. Vergelijking en toetsing toepasbaarheid verpleegkundige praktijk tijdens triage.

Conclusie

Triageverpleegkundigen kunnen bij geïsoleerde duizeligheid sommige rode vlaggen opsporen.

Praktijkonderzoek nodig om efficiëntie en effectiviteit van triageprotocol te bepalen.
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1.1 Triageprotocol mogelijk Acuut Vestibulair Syndroom (AVS)

Komt in antecedenten voor:

- Trauma van het hoofd?

- Whiplash?

- Duikongeval of barotrauma?

- Blast/ontploffing?

Kan intoxicatie aan de orde zijn van:

- medicatie algemeen?

- Koolmonoxide (CO)?

Stoffen waarmee u vaak in aanraking komt?  

Welke?

Mogelijk 

Post Exposure AVS

Bevat uw thuismedicatie:

- Gentamycine?

- Anti-epileptica?

Heeft u last van doofheid?

Observeer:

Let op aanwezigheid nystagmus

Rapporteer observatie

Mogelijk  

Spontaan AVS 

indicatie HINTS-test

Verwitig arts

Mogelijk  Spontaan AVS 

tgv  Stroke (Wernicke, 

encephalitis)

Mogelijk

 Post Exposure AVS

nee

ja

ja

ja

nee

nee

Gestructureerde aanpak gericht op anamnese

en lichamelijk onderzoek mogelijk om rode

vlaggen op te sporen en urgentie te bepalen.

Efficiëntie en effectiviteit bereikbaar door juiste

vraag/handeling op juiste moment te stellen.

Urgenties kleuren:
• zeer urgent

• urgent

• niet urgent

Item Voorbeelden van vragen
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Aanwezig? Als u duizelig bent, heeft u dan ook: (ja/nee)
- Articulatie-problemen bij het spreken? 

(Eid e.a., 2015; Kerber, 2009)

- Dubbelzicht (Eid e.a., 2015; Kerber, 2009)

- Slikprobelemen? (Eid e.a., 2015)

- Verandering in gevoel (huid)? (Eid e.a., 2015)

- Moeite met inschatten van afstanden? (Eid e.a., 2015)

- Spieruitval/verlammingsverschijnselen? (Kerber, 2009)

- Hoofdpijn? (Edlow & Newman-Toker, 2015)

- Oorsuizen? (Lee, 2012; NVKNO, 2015)

- Druk in oor die niet op normale geklaard kan worden? (Lee, 2012)

- Doofheid (Newman-Toker & Edlow, 2015; NVKNO, 2015)

- Nausea, braken (Edlow & Newman-Toker, 2015; Eid e.a., 2015)

- Onbalans (Edlow & Newman-Toker, 2015; Lee, 2012; NVKNO, 2015)
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- Aard? 
(Eid e.a., 2015; Kerber, 2009; NVKNO, 2015)

- Beloop? 
(Eid e.a., 2015; NVKNO, 2015)

- Trigger? 
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Eid e.a., 2015; Kerber, 

2009; NVKNO, 2015) 

- Spontaan?
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Eid e.a., 2015; 

Newman-Toker & Edlow, 2015; NVKNO, 2015)

- Duur?
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Eid e.a., 2015; Kerber, 

2009; Newman-Toker & Edlow, 2015; NVKNO, 2015)

- Frequentie?
(Eid e.a., 2015; Kerber, 2009; NVKNO, 2015)

- Wanneer?
(Eid e.a., 2015; NVKNO, 2015)

- Langzaam/snel ontstaan?
(Eid e.a., 2015; NVKNO, 2015)

- Wat gebeurt er met de duizeligheid als u beweegt?
- Wat gebeurt er met de duizeligheid als u stil zit?
- Hoe lang duurt een aanval van duizeligheid? (seconden, minuten, 

uren, dagen, weken,…?
- Is de duizeligheid nieuw, of heeft u dit al vaker gehad?
- Plotseling begonnen?
- Continu aanwezig?
- Tussen de aanvallen door: compleet symptoom-vrij of 

vermindering maar aanwezige duizeligheid?
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Aandoeningen?
Medicatie?
Intoxicatie risico?

Bent u gekend met één van onderstaande aandoeningen?
- Migraine?

(Edlow & Newman-Toker, 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Ménière?
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Hoofdtrauma? (Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Whiplash? (Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Barotrauma? (Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Orthostatische Hypotensie?
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015; NVKNO, 2015)

- Flauwtes?
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Diabetes Melitis (Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Overig? (Eid e.a., 2015)

Gebruikt u medicatie? Welke? Hoeveel?
- Gentamycine? (Eid e.a., 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Anti-epileptica? (Eid e.a., 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)

Toxines?
- Aanleiding tot CO intox? (Eid e.a., 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)

- Overige blootstellingen? (Eid e.a., 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)
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Aanwezig? 
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Eid e.a., 2015; 

Newman-Toker & Edlow, 2015)

- ABCD2 afnemen
(Edlow & Newman-Toker, 2015; Newman-Toker & Edlow, 2015)

1.2 Triageprotocol mogelijk Episodisch Vestibulair Syndroom (EVS)

Kunt u de duizeligheid opwekken?

(bijv. ontstaat de duizeligheid bij  bepaalde bewegingen?)
Kenmerken:

Duizeligheid meestal  bij:

- Specifieke hoofdbeweging

- van zitten naar staan

-van staan naar zitten

-van liggen naar zitten

- van zitten naar liggen

(1 of meerdere mogelijk)

Episode duurt <1 minuut

Mogelijk Trigger-EVS (t-EVS)

Kenmerken:

- geen duidelijk aanwijsbare trigger

- zelfs niet bij aanwezigheid stress, 

hormoonverandering, slaaptekort

- 1 episode duurt minuten tot uren

- ook klachtn tussen episoden

-misselijkheid en/of braken

- klachten dagen/weken aanwezig

- symptomatisch bij presentatie 

(Bent u op dit moment duizelig?)

-Intolerant voor hoofdbeweging

- nystagmus aanwezig

Mogelijk spontaan EVS (s-EVS)

Orthostatische hypotensie aanwezig?

Aanwezig in antecedenten:

- Migraine?

- Ménière?

- Paniekstoornis?

- Vasovagale collaps?

Verwittig arts

Verwitig arts

Mdix-Hallpike test aangewezen om 

Posterior Fossa leasie (CPPV) op te 

sporen

Indicatie opvolging 

orthostatische 

hypotensie

Observeer:

Aaanwezigheid nystagmus?

Rapporteer observatie

Herkent u de klachten als 

passend bij genoemde 

aandoeningen?

Neem ABCD2 af

> 3 punten  3 punten

Urgentie:

Groen
Verwittig arts

janee

Meet bloeddruk

 (NIBP)

 lig   staan

nee

nee

nee

ja

ja

ja

*

 

ABCD2 Score: Item Punten 

Leeftijd > 60 jaar 1 

Bloeddruk >140/90 mmHg 1 

Klinische verschijnselen: 

Spierzwakte unilateraal 

Moeite met spreken zonder alg. 

zwakte 

 

2 

1 

Duur van de klachten 

>60 min 

10-59 min 

<10 min 

 

2 

1 

0 

Diabetespatiënt 1 

Score optellen score 0- 7 

*
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