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Echografie op de spoedgevallendienst 
 
Een kleine 15-jaar geleden verschenen de eerste echografie-toestellen op de Vlaamse spoedgevallendiensten. 
Initiële toepassingen waren vooral trauma-gerelateerd: het FAST-onderzoek om vrij vocht op te sporen in buik- 
en borstholte, detectie van pneumothorax, vascular access, …  
Door meer vertrouwd te raken met de techniek, breidden ook de toepassingsgebieden uit en wordt echografie 
een onmisbare aanvulling van het klinisch onderzoek. Door de introductie van nieuwe protocollen geeft 
echografie van hart en longen snel richting in de zoektocht naar oorzaak van o.a. hypotensie en dyspnoe.  
Het BLUE-protocol (Lichtenstein 2016) is richtinggevend bij de diagnostische uitwerking van dyspnoe. 
Het RUSH-protocol helpt in de zoektocht naar de oorzaak van hypotensie en shock. Hierbij speelt ook 
echocardiografie een belangrijke rol.  
Belangrijkste echocardiografische beelden:  

- Parasternaal lange as: PS LAX 
- Parasternaal korte as: PS SAX 
- Apicaal 4-kamerbeeld: Apical 4Ch 
- Subxyfoidaal 4-kamerbeeld: Subxyphoid 4Ch 

Ook tijdens reanimatie krijgt echocardiografie (TTE en TEE) zijn plaats om snel een aantal omkeerbare oorzaken 
van hartstilstand te in- of excluderen. TEE kan ook helpen de efficiëntie van de hartmassage te verbeteren. 
 

ECPR 
 
De term ECPR (Extracorporeal Cardio-Pulmonary Resuscitation) staat voor het gebruik van ECMO 
(ExtraCorporeal Membrane Oxygenation = hartlongmachine technieken) in (peri-)arrest omstandigheden. 
Wanneer klassieke BLS- en ALS-maatregelen niet snel succesvol zijn en tot ROSC leiden (< 20 minuten), is de 
kans op een goede outcome na reanimatie miniem (< 1% kans op goede neurologische overleving). Bij 
geselecteerde patienten kan ECPR de kans op overleving verhogen. Hiervoor wordt een lange veneuze 
drainagecanule via de v. femoralis in de vena cava inferior gebracht. Deze canule zuigt het bloed uit het 
lichaam in een pomp. De pomp duwt het bloed doorheen de kunstlong terug in het lichaam via een korte 
arteriele inflowcanule in de art. femoralis. De VA-ECMO neemt tijdelijk de functie van hart en longen over.  
Hierdoor kan de oorzaak van de hartstilstand (meestal coronair lijden) verder gezocht en behandeld (bv. PCI) 
worden waardoor het hart opnieuw zijn functie kan opnemen. Meestal kan de patiënt na een 3-tal dagen van 
de ECMO geweaned worden. 
Patiëntenselectie en timing zijn zeer belangrijk bij ECPR maar tevens een groot struikelblok. Bij een witnissed 
cardiac arrest switcht de focus na 20 minuten kwaliteitsvolle BLS- en ALS-maatregelen van het hart naar de 
hersenen. Binnen de 60 minuten na stilstand dient de ECMO-pomp geïnstalleerd te zijn om de hersenen van 
zuurstofrijk bloed te voorzien.  
Hierdoor kan de overleving van geselecteerde patiënten oplopen tot 50%. 
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