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Introductie

Aangezien mistriage een wereldwijde uitdaging is en huidige protocollen ambulanceprofessionals onvoldoende 
ondersteunen, werd er eerder een predictiemodel ontwikkeld ter verbetering van de pre-hospitale triage van 
traumapatiënten. Deze studie onderzoekt het effect van het gebruik van de applicatie waarin dit model werd 
geïntegreerd inclusief het effect van de speciaal hiervoor ontwikkelde implementatiestrategie.

Methode

Er participeerden twee ambulancediensten en drie traumaregio’s in deze prospectieve trial. Alle volwassen 
traumapatiënten (?16 jaar) die door een participerende ambulancedienst naar een participerend traumacentrum 
werden vervoerd, werden geïncludeerd. Als primaire uitkomstmaat werd de kwaliteit van de volledige 
triagestrategie gekozen. Deze werd geëvalueerd door middel van ondertriage en overtriage percentages, waarbij 
Injury Severity Score (ISS) ?16 werd gebruikt als referentiestandaard.

Resultaten

Tussen 1 februari 2015 en 31 oktober 2019 werden er 40.427 (50,1%) patiënten geïncludeerd voor en 40.311 
(49,9%) na de pre-hospitale trauma triage interventie. Na de interventie nam de ondertriage af van 31,8% (95%-
CI 29,2–34,5) naar 26,8% (24,2–29,7) en de overtriage van 20,9% (20,5–21,3) naar 20,4% (20,0–20,8). Ook 
was de kans op ondertriage significant lager (OR 0,78, 0,63–0,96) na de interventie en was er onder patiënten 
bij wie het gebruik van de TTapp was geregistreerd relatief weinig sprake ondertriage (15,0%, 7,9–26,3).

Conclusie

Ondertriage nam significant af na de pre-hospitale trauma triage interventie. Het ondersteunen van 
ambulanceprofessionals in hun besluitvorming, door op de plaats van het ongeval een patiënt zijn of haar kans 
te bereken om ernstig gewond te zijn, is een nieuwe en veelbelovende benadering om pre-hospitale triage te 



optimaliseren.
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