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Kind met Hoog Energetisch Trauma in combinatie met 
bepaald traumamechanisme* en Pediatrische Eye Motor 

Verbal (EMV) score <13

Nee

Afkortingen:
HET: hoogenergetisch trauma.
PGCS: pediatric glasgow coma scale.
BCVI: blunt cerebrovascular injury.
CWK: cervicale wervelkolom.
TWK: thoracale wervelkolom.
LWK: lumbale wervelkolom.

CT-thorax alleen indien dit behandelconsequenties heeft 
en er sprake is van: 

• Hematothorax / pneumothorax (op de X-thorax);

• Subcutaan emfyseem;

• Afwijkend mediastinum (op de X-thorax);

• Decelerend trauma (met afwijkende X-thorax);
• Penetrerend trauma.

Verdenking 
potentieel 

thoracaal letsel

Overweeg een CT-abdomen alleen indien de e-FAST 
positief is, het vervaardigen behandelconsequenties heeft 
en er sprake is van: seatbelt sign, peritoneale prikkeling bij 

lichamelijk onderzoek, verminderde GCS (<14) in 
combinatie met buikpijn, afwijkende X-thorax, verhoogde 

ASAT waarde, afwijkende pancreasenzymen.

• Volg de aanbevelingen van de richtlijn 
acute neurologie bij licht traumatisch 

hoofd/hersenletsel

• Bij risicofactoren die kunnen wijzen op 
BCVI kan een (aanvullende) CTA-halsvaten 

worden gemaakt, indien de klinische 
situatie van de patiënt het toelaat

• Verricht een X-CWK op basis van de NEXUS criteria: 
lateraal, anterieure-posterieure en bij kinderen >8 jaar 

odontoid.
• Verricht geen CT-CWK als primaire beeldvorming

• Overweeg primair een CT-CWK bij hemodynamisch 
instabiele patiënt of bij een patiënt met een Pediatrische 

Eye Motor Verbal (EMV) score <8. 
• Maak een MRI bij neurologische symptomen passend bij 

myelum letsel.

• Verricht een X-TWK/LWK

• Verricht geen CT-TWL/LWK als primaire 
beeldvorming

• Verricht geen conventionele beeldvorming 
als er een indicatie is voor een CT-thorax/

abdomen. 

• Maak een MRI bij neurologische symptomen 
passend bij myelum letsel.

Standaard beeldvorming

• X-thorax

• X-bekken

• e-FAST (behalve bij de 

hemodynamisch stabiele 

patiënt zonder enige 

verdenking op buikletsel)

* trauma(mechanismen) die gelden als ingangseis voor beeldvorming:
• Hoofd-en nekletsel (conform RL licht traumatisch hoofd/hersenletsel)
• Stomp Thoracaal of abdominaal trauma
• Decelererend trauma
• Val van hoogte (>3 meter, of >2x eigen lengte)
• Hoge snelheid impact (snelheid >20 km/u)
• Crush letsel
• Penetrerend letsel
• Inhalatie
• Verdrinking
• Na reanimatie

Verdenking 
intra-

abdominaal 
letsel

Verdenking 
hoofd / 

hersenletsel

Verdenking 
letsel 
CWK

Verdenking 
letsel TWK/LWK

Nee Nee Nee

Nee

Ja

Bij indicatie CT-thorax 
en/of abdomen met IV 
contrastmiddel → 
overweeg het gebruik 
van de split-bolus 
techniek om de 
stralingsbelasting zoveel 
mogelijk te beperken!

Ja

Ja

Is de toestand 
van de patiënt 

goed genoeg voor 

observatie? Ja

Ja

Opname voor observatie (via 
monitor bewaking)

Aanvullende beeldvorming 
is niet noodzakelijk

Ja

Uitzonderingen voor een X-bekken:

• de patiënt heeft ter plaatse van het 
ongeval nog gelopen en er zijn geen 
afwijkingen bij lichamelijk onderzoek.

• de kliniek en het trauma (mechanisme) 
onverdacht is voor bekkenletsel.

Responder na 
resucitatie 

(indien patiënt 
hemodynamisch 

of respiratoir 
stabiel is)

Ja

Damage control

Nee

Nee
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