
Stappenplan voor ambulanceverpleegkundigen 

 
Stap 1 

Vermoeden beroerte + 
FAST score 2 of 3  
 

 
 

 

Stap 2 

Check in- en exclusiecriteria 
 
Inclusiecr iteria: 
 patiënt ≥ 18 jaar  
 mogelijkheid aanbrengen pleister  

< 3 uur  na aanvang klachten  
 systolische bloeddruk ≥ 140 

mmHg 
 intentie presentatie deelnemend 

ziekenhuis 

 
Exclusiecr iteria:  
 Comateus (EMV score < 8) 
 Verblijf in verpleeghuis of 

r evalidatiecentrum 

 Bekende 
zwangerschap/borstvoeding 

 Indicatie acute behandeling met 
nitroglycerine of gebruik 
nitroglycerine in afgelopen 12 uur  

 Bekende  overgevoeligheid voor 
nitroglycerine, nitraten, of 
kleefstoffen in pleister  

 Bekende myocard insufficiëntie 

t.g.v. obstructie, aorta- of 

mitralisklepstenose, constrictieve  

pericarditis, hypertrofische 

obstructieve cardiomyopathie, 

harttamponnade 

 Bekende anemie (Hb <5 mmol/L) 
 Bekend kamerhoek glaucoom 
 Bekend gebruik 

fosfodiëster aseremmers (viagra) 
 

Indien ieder  inclusiecr iterium en géén 

exclusiecr iterium van toepassing: 
geschikte kandidaat! 

Stap 3  

Controleer 
temperatuurlogger 

in doosje met nitroglycerine 
pleister s 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vinkje  in scherm: ga door  
met inclusie. 

Kr uisje  in scherm: neem 

contact op met de MR ASAP 
telefoon  (06 - 51 87 19 01).  

St ap 4 Z.O.Z. 



Stap 4  

Gebruik app om te loten: 
wél of géén pleister  

 
1. Open de MR ASAP app 

2. Vul gegevens in. 
3. Druk op randomiseren. 
4. In het scherm verschijnt het     
r andomisatie r esultaat. 
 

 

 
 

 
 

 

Stap 5a  

Indien geloot voor wél 
p leister: 

 
1. Registr eer  charge nummer in 
r andomisatie app. 
2. Plak pleister  zichtbaar  op 
onbehaarde huid, zoals 
nek/schouder/bovenarm. 

 
 

 

 
 
 

 
 

Stap 5b  

Indien geloot voor geen 
pleister: 

 
Plak géén pleister ! 

Stap 6  

Rij  naar deelnemend 
ziekenhuis*  

 
Draag over  dat patiënt 

geïncludeerd is in MR ASAP en 
vermeld randomisatie uitslag (wel 

of geen pleister ) + 
randomisatiecode. 

 

 
 
 
 

*Bij onderweg herkennen 

exclusiecr iterium óf als je toch 
naar  niet-deelnemend centrum 
r ijdt óf bij ernstige complicatie 

nitroglycerine: verwijder pleister. 

Contact MR ASAP team 
www.mrasap.nl  

mrasap@amc.uva.nl 
06 - 51 87 19 01 (24/7) 

? Informed consent 
1.  In de ambulance hoeft niet om 

informed consent te worden gevraagd, 
dit wordt in het ziekenhuis achteraf 

gedaan.  

2.  Indien mogelijk kort inlichten van 
patiënt of vertegenwoordiger.  

3.  Bij weigering niet includeren. 

http://www.mrasap.nl/

