Coma
richtlijn postanoxisch coma - nvic - 2 richtlijnwerkgroep post-anoxisch coma richtlijn 2011 organisatie
nederlandse vereniging voor neurologie nederlandse vereniging voor intensive care 5 8 d i e h d n o z e g t s
e t - coma.ulg - 20 5 8 d i e h d n o z e g t s e t 8 0 0 2 i l u j / i n u j 5 8 d i e h d n o z e g t s e t 8 0 0 2 i l u j /
i n u j 21 de grote slaap hoofdstuk 5 behandeling van acute ontregeling van diabetes ... - beide
condities neemt de mortaliteit toe bij hogere leeftijd, aanwezigheid van coma, hypotensie of ernstige
comorbiditeit. definitie en kenmerken coma, vegetatieve toestand en minimale bewustzijns- toestand coma, vegetatieve toestand en minimale bewustzijnstoestand 3 deze brochure geeft uitleg aan familieleden of
partners van patiënten met een langdurig verminderd ... knmg/knmp richtlijn uitvoering euthanasie en
hulp bij ... - niet in coma raken of weer uit een diep coma komen. de vieze smaak van de drank kan, ondanks
het gebruik van een anti-emeticum, prognose op korte en lange termijn - intensivistenopleiding hypoglycemische encephalopathie • studie 1: • hypoglycemische encephalopathie: coma of stupor met een
bloedglucose lager dan 50 mg/dl (2.77 mmol/l) crsr ned 291008 - coma.ulg - 1 coma recuperatie schaal nederlandstalige herziene versie ©2008 scoreformulier patiënt : datum insult : ... anamnese glascow comaschaal/emv-score ogen openen (e ... - stabilisatie cwk - bij trauma: noodzakelijk? kijken - inspectie
mondholte. uitwendige en inwendige oorzaken van ademwegobstructie? luisteren - heesheid? glasgow coma
scale - centers for disease control and ... - glasgow coma scale eye opening response •
spontaneous--open with blinking at baseline 4 points • to verbal stimuli, command, speech 3 points
knmg/knmp richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij ... - inhoudsopgave 5 1 inleiding 8 2 de uitvoering
van euthanasie en hulp bij zelfdoding 11 2.1 voorbereiding 11 2.2 euthanasie 13 2.2.1 coma-inductie 14
bewaking vitale functies - bewustzijn en coma ... - 4 bewaking vitale functies - hersenfunctie/
neurologische toestand coma - oorzaken ii lokaal = processen in de hersenstam •trauma: hersenstamcontusie,
hematoom, dai coma door clozapine met benzodiazepinen: de rol van flumazenil - coma door clozapine
met benzodiazepines: de rol van flumazenil tijdschrift voor psychiatrie 46 (2004) 3 187 vergissing tevens een
lage dosis benzodiazepine, module1 221110-jvg - icverpleegkundige - 10-12-2013 3 bewaking vitale
functies - herse nfunctie/ neurologische toestand coma - meten is weten helder oldomneveld somnolent
soporeus comateus bewaking vitale ... de stervensfase - oncoline - een diepe slaaptoestand of coma. onrust
en verwardheid het kan voorkomen dat door een gedaald bewustzijn iemands gedrag verandert. glasgow
coma scale - acdis - glasgow coma scale (gcs) objective measure of consciousness and responsiveness
prognostic significance in trauma only valid objective measure in all circumstances glasgow coma scale
(gcs) key - healthlgium - glasgow coma scale (gcs) "key" teasdale g, jennett b. (1974) assessment of coma
and impaired consciousness. a practical scale. meetinstrument glasgow coma scale coma recovery scalerevised - tbims - crs-r coma recovery scale-revised ©2004 administration and scoring guidelines joseph t.
giacino, ph.d. and kathleen kalmar, ph.d. center for head injuries insulinetherapie: een besloten boek? uitvoering de insuline coma therapie werd door sakel ingedeeld in vier fases. tot aan het einde van het icttijdperk is dit schema vrijwel ongewijzigd gebleven ... •nah brochure wat nu? - w a t i s e e n n i e t-a a n g e
b o r e n at is een niet-aangeboren h e r s e n l e t s e l coma later niets meer herinnert. ? ersenletsel ? wat is
een niet ... coma nepaticum - henw - samenvattend kunnen we zeggen dat neurologisch psychiatrische
stoornissen, met als extreme fase het coma hepaticum, kunnen ontstaan bij: l. een ernstige ... zorgcircuit
acuut coma bij kinderen - uz gent. denk zorg - het raadplegen of het gebruik van deze procedure ontslaat
de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. het uz gent kan op generlei ...
bijsluiter: informatie voor de gebruiker leponex 25 mg ... - leponex mag niet toegediend worden aan
iemand die bewusteloos of in coma is. wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? de doolhof na
coma - zorgstandaardnah - de doolhof na coma gereformeerd dagblad, huib de vries, 15 november 2016 de
primaire medische zorg na ernstig hersenletsel is in nederland uitstekend geregeld. bepalen van de
prognose van een coma na reanimatie - ntvg - 308 ned tijdschr geneeskd. 2008 9 februari;152(6) als na
een reanimatie wél de circulatie van de patiënt her-steld is, maar niet het bewustzijn, rijst bij de ...
uitgebreide handleiding voor de iskra slimme meter - 2. wat is een slimme meter? een ‘slimme meter’ is
een nieuwe generatie meter en vervangt de traditionele meters. de slimme meter is digitaal en registreert uw
ademen zonder obstakels - hannekekalf - 1 stabiel is, met een glasgow-coma-score van 8 of meer; 2
adequaat kan hoesten en slikken; 3 goed kan ademen met een lege cuﬀ gedurende minstens 24 uur en boglasgow coma schaal: doe het zo! - open zonder aansporing open na een gesproken of geroepen verzoek
open na het geven van druk t.h.v. de vingertop ogen zijn gesloten door een lokale beperkende factor vroege
intensieve neurorevalidatie informatie voor familie ... - iemand die langer dan twee à drie weken in
coma ligt, komt daar uit door over te gaan naar de vegetatieve toestand of komt te overlijden ... delier (acute
verwardheid) - hulpgids - 3 delier (acute verwardheid) een delier komt, net als koorts, regelmatig voor bij
mensen met een lichamelijke ziekte. de verwardheid bij een delier is ammoniak in bloed: indicaties,
klinische betekenis en ... - coma worden ten gevolge van verhoogde aromatische aminozuren vaak erg lage
ammoniakwaarden (soms nul) in het bloed gevonden, terwijl een hoog ammo- dai b e tsi c h e k e t o a c i d
o s e - huderf - in geval van coma moet een maagsonde worden geplaatst om de maag te ledigen. de blaas
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wordt enkel gekathete-riseerd als het comateuze kind niet watert. hepatisch coma na toediening
paclitaxel (taxol®) - ge-bu - 1 / 1 hepatisch coma na toediening paclitaxel (taxol®) nr 4 | 1998 (32) | pagina
49 | let op! paclitaxel (taxol®) wordt in toenemende mate gebruikt bij de ... coma and brain death - stritch
school of medicine - coma and brain death (dr. merchut) coma 1. clinical features of coma coma is defined
as a sleep-like, unarousable, unresponsive state. other forty years on: updating the glasgow coma scale 12 nursing times 15.10.14 / vol 110 no 42 / nursingtimes nursing practice review neurology
keywords:consciousness/glasgow coma scale/clinical assessment/ table i. diagnostic scoring system for
myxedema coma* - table i. diagnostic scoring system for myxedema coma* thermoregulatory dysfunction
(temperature of/ c) points >95/35 0 89.6-95/32-35 10
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