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“Is er een dokter in de zaal?” 
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Kind ≠ Kleine volwassene 

❖ Zoek de verschillen: 

❖ Oorzaak van cardiorespiratoire 

stilstand 

❖ Anatomie 

❖ Fysiologie 
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❖ Primaire circulatiestilstand 

❖ Plots, onvoorspelbaar 

❖ Tgv ritmestoornissen: VF 

of polsloze VT 

❖ Weefselhypoxie en 

acidose NA de stilstand 

❖ Prognose afhankelijk van 

vroegtijdige defibrillatie 

 

 

❖ Secundaire 

circulatiestilstand 

❖ Trage inzet 

❖ Voorbode: bradycardie 

❖ Weefselhypoxie en 

acidose VOOR stilstand 

❖ Overgaan naar asystolie 

of polsloze elektrische 

activiteit (PEA) 

❖ Preventie! 

Cardiorespiratoire stilstand 

Volwassene           Kind 



Secundaire circulatiestilstand 

 

  



Secundaire circulatiestilstand 

 

  



Doodsoorzaken? 



 



 



 

Anatomie 
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Anatomie 

< 1 jaar: neutraal > 1 jaar: ‘sniffing’ positie 
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Fysiologie 

Luchtwegweerstand = omgekeerd evenredig met de radius tot de vierde macht.  

Dus een reductie in radius met de helft geeft een 16x stijging in luchtwegweerstand. 



Fysiologie 

Leeftijd? Gewicht? 



Fysiologie 

❖ 10 kg = ongeveer 1 jaar 

❖ 15 kg = ongeveer 3 jaar 

❖ 20 kg = ongeveer 5 jaar 

< 8 jaar           Lichaamsgewicht (kg) = (2x leeftijd in jaren) + 8 

> 8 jaar           Lichaamsgewicht (kg) = leeftijd x 3 

Leeftijd? Gewicht? 



 

Fysiologie 







AVPU                            GCS 

Alert                normale reactie 

Verbaal         reactie op aanspreken 

Pijn                 reactie op pijnprikkel 

Unresponsive     geen reactie  

 

 
GCS  8/15 



1 hulpverlener?  

2 hulpverleners? 





Luchtweg openen 

< 1 jaar: neutraal 

> 1 jaar: ‘sniffing’ positie 

Head Tilt - Chin Lift  



 

Jaw Thrust  

Luchtweg openen 



Verslikking/verstikking 



Verslikking/verstikking 





Look 

Listen 

Feel 



“look, listen, feel” 

 
Max. 10 sec 



Stabiele zijligging 
1 2 

3 4 

5 

6 





Beademingen  

 

Mond-op-mond/neus Mond-op-mond 



Evt pulsaties 

Max. 10 sec 





Thoraxcompressies 

 

zuigelingen kinderen 







Herevalueer 

❖ Kort! 

❖ Na 1 min BLS 

❖ Tekenen van leven? Pols? 

❖ Tekenen van leven  

❖ Bewegingen 

❖ Regelmatige ademhaling 

❖ Hoest 

❖ Openen van ogen  
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Cardiaal arrest bij kinderen 
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Shockbaar 

Ventriculaire fibrillatie (VF) 

Polsloze ventriculaire tachycardie (VT) 





 



Correcte selectie  

 

Zelfklevende 

elektroden 

> 8 jaar  < 8 jaar 

Gelpads + 

paddles 



Correcte plaatsing  

 

zuigelingen 

kinderen 



Niet shockbaar 

Polsloze elektrische activiteit 

PEA 

asystolie 



 



Herevalueer 

❖ Kort! 

❖ Na elke cyclus van 2 minuten CPR  

❖ Ritme? Tekenen van leven? Pols? 

❖ Tekenen van leven  

❖ Bewegingen 

❖ Regelmatige ademhaling 

❖ Hoest 

❖ Openen van ogen  

❖ Plotse stijging ET CO2 bij de intussen reeds geïntubeerde patiënt  

 



Tip! 

❖ Reanimatielint 
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❖ http://reafiche.uzgent.be/ 
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Tip! 

❖ Reanimatielint 

 

❖ http://reafiche.uzgent.be/ 

 

❖ “Urgente pediatrie in een notendop”  
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“Is er een dokter in de zaal?” 



❖ Primaire circulatiestilstand 

❖ Plots, onvoorspelbaar 

❖ Tgv ritmestoornissen: VF 

of polsloze VT 

❖ Weefselhypoxie en 

acidose NA de stilstand 

❖ Prognose afhankelijk van 

vroegtijdige defibrillatie 

 

 

❖ Secundaire 

circulatiestilstand 

❖ Trage inzet 

❖ Voorbode: bradycardie 

❖ Weefselhypoxie en 

acidose VOOR stilstand 

❖ Overgaan naar asystolie 

of polsloze elektrische 

activiteit (PEA) 

❖ Preventie! 

Cardiorespiratoire stilstand 

Volwassene           Kind 
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VRAGEN? 


