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Bijlage 1

HOOFDLETSEL WEKADVIES
 
Begripsbepaling

Opdracht die gegeven wordt na letsel aan het hoofd om complicaties tijdig 

te signaleren.

Uitvoering

  1. Wekadvies geldt voor de eerste 24 uur na het trauma.

  2.  De eerste zes uur moet de cliënt ieder uur gecontroleerd worden, daarna 

iedere twee uur.

  3.  Spreek hem of haar aan. Vraag bijvoorbeeld naar de naam van cliënt en 

vraag waar hij of zij is. Houdt rekening met eventuele slechthorendheid!

  4. Als dat niet direct lukt, raak cliënt dan aan of knijp hem / haar even. 

  5.  Als de patiënt niet normaal reageert op uw vragen, neem dan direct 

contact op met de dienstdoende arts. De sufheid kan op een 

verslechtering van de toestand wijzen. 

  6.  Bel ook direct als cliënt last heeft van forse hoofdpijn, aanhoudende 

misselijkheid of herhaald braken. 

  7.  Vul na iedere controle EMV score in op lijst (bijlage 2 observatielijst 

schedelletsel).

  8. Er mogen geen sedativa, slaapmiddelen of alcohol toegediend worden.

  9. Enige pijnstiller die gebruikt mag worden is paracetamol.
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Bijlage 2    

OBSERVATIELIJST SCHEDELLETSEL

EMV score

FREQUENTIE ZIE WEKADVIES (BIJLAGE 1)

Uitvoering van de Glasgow Coma Scale in een EMV-score

Het openen van de ogen

4 - spontaan: ogen spontaan open  

3 - op aanspreken: bij stellen van een vraag  

2 - op pijnprikkel: na toedienen van een pijnprikkel  

1 - niet: ogen blijven gesloten 

C - niet vast te stellen (zoals b.v. bij een brilhematoom)

De motorische reactie

6 - gehoorzamen: het uitvoeren van opdrachten  

5 - lokaliseren: het lokaliseren van de pijnprikkel 

4 - terugtrekken: terugtrekken op een pijnprikkel  

3 - abnormaal buigen: abnormaal buigen op een pijnprikkel  

2 - strekken: abnormaal strekken op een pijnprikkel  

1 - geen: geen reactie op een pijnprikkel 

P - paralyse

De verbale reactie

5 - georiënteerd: geeft juiste antwoorden  

4 - verward: geeft onjuiste antwoorden  

3 - inadequaat: geeft onsamenhangende antwoorden  

2 - onverstaanbaar: maakt alleen geluiden  

1 - geen: reageert niet 

T -  tube of afasie

Let op!

Bij de EMV-score wordt altijd gekeken naar de beste reactie.  

Bij de motore reactie wordt altijd gekeken naar de beste reactie van de armen.  

Bij de motore reactie moet rekening gehouden worden met eventuele  

aanwezig heid van een parese / paralyse.  

De maximaal te behalen score bedraagt 15. 
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OBSERVATIELIJST SCHEDELLETSEL

naam

geb. datum

datum

tijd tensie pols                           EMV-score

openen van de ogen

motorische reactie

verbale reactie

EMVscore

openen van de ogen

motorische reactie

verbale reactie

EMVscore

openen van de ogen

motorische reactie

verbale reactie

EMVscore

openen van de ogen

motorische reactie

verbale reactie

EMVscore

openen van de ogen

motorische reactie

verbale reactie

EMVscore

openen van de ogen

motorische reactie

verbale reactie

EMVscore

openen van de ogen

motorische reactie

verbale reactie

EMVscore

COR 1248 protocolboek_V3.indd   62 14-02-13   14:48



63

 Triageboek Ouderenzorg V&V

OBSERVATIELIJST SCHEDELLETSEL
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