
Airway (Ademweg)
- Kleur slachtoffer ( bleek / grauw / blauw)
- Bij rochelende ademhaling ademweg, vrijmaken d.v.m.:
   * mondinspectie (evt. los voorwerp verwijderen)
   * hoesten / stoten tussen schouderbladen / Heimlich
   * chinlift (bij trauma: jaw-thrust)

Breathing (Ademhaling)
- Kijk / Luister / Voel 10 sec. OF iemand ademt
- GEEN ademhaling: - start reanimatie (30:2 / kind 15:2)
- WEL ademhaling: - controleer HOE iemand ademt
   * bepaal frequentie per min. (30 sec. controleren x 2)
      waarde: < 9 of > 30 is slecht / 10-20 is goed / 20-30 is versneld
      * bepaal kwaliteit (oppervlakkig of diep) en symmetrie
- Alert op rook inhalatie - hoesten; slijm; rode ogen; roet bij mond/neus
- Benauwd persoon: zet persoon voorover zittend
- Indien aanwezig zuurstof toedienen (15 liter/minuut)

Circulation (Circulatie)
- Toestand slachtoffer (bleek / grauw / klam, zweterig)
- Bepaal frequentie hartslag aan pols (30 sec. voelen x 2)
   waarde: pols tussen 60-100 is acceptabel
- Bepaal kwaliteit hartslag (regelmaat / week of krachtig) 
- Bij shock (grauw / zweten / snelle, weke pols ) - leg benen omhoog

Disability (Bewustzijnsniveau)
- Bepaal AVPU score (Alert, Verbal, Pain, Unresponsive)
- Informeer of slachtoffer bekend is met flauwte, epilepsie
   suikerziekte, evt. gebruik stimulerende middelen, etc.

Environment (hitte / kou) / Exposure (top / teen controle)
- Voorkom verdere afkoeling of oververhitting van slachtoffer
- Controleer top tot teen op verdere verwondingen of reacties
- Koel evt. brandwonden met lauw stromend water
- Verzorg evt. wonden en geef steun aan evt. botbreuken
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!! Communiceer met slachtoffer - stel je voor - stel gerust !!!! Communiceer met slachtoffer - stel je voor - stel gerust !!
Naar: RAV IJsselland

ABCDE - Protocol Checklist


