
Werkwijze	draaiteams	
TER BEVORDERING VAN DE ZORG VOOR PATIËNTEN IN BUIKLIGGING EN 

ONTLASTING VAN INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGEN EN ARTSEN 

 

Versie 5.0, gemaakt op 15-4-2020 

Auteurs: 

Heder de Vries 
Anne Bouwhuis 
Fleur van der Ven 
Timo Roeleveld 
Amsterdam UMC, locatie VUmc 
 

Samenvatting	
• Buikligging heeft veel voordelen bij beademde patiënten met ernstige respiratoire insufficiënte, 

maar gaat ook gepaard met logistieke, fysieke en medische uitdagingen 
• Draaiteams ondersteunen de IC verpleging en IC artsen bij het draaien van patiënten en bij het 

toepassen van wisselligging van patiënten in buikligging 
• Draaiteams bestaan uit 5 leden: 1 anesthesioloog, 3-4 coassistenten, 0-1 operatieassistent 
• Er wordt gewerkt in 3 diensten van 4 uur per dag 
• Medische verantwoordelijkheid voor patiënten ligt ten alle tijden bij de Intensive Care 

Doel	document	
Dit document beschrijft de huidige werkwijze van draaiteams op de Intensive Care van Amsterdam UMC, 
locatie VUmc. Deze draaiteams hebben als doel om de zorg voor kritische zieke beademde patiënten te 
ondersteunen en de IC verpleegkundigen en IC artsen te ontlasten.  De werkwijze kan echter op korte 
termijn veranderen, afhankelijk van de benodigdheden in de kliniek. Dit document zal frequent herzien 
worden. 

Achtergrond	
Tijdens de huidige coronavirus-pandemie moet een ongekend hoog aantal patiënten met ernstige 
respiratoir falen beademd worden op de Intensive Care. Een groot deel van deze patiënten zal op een 
moment van de opname in buikligging worden beademd. Beademing in buikligging heeft voordelen voor 
gaswisseling en homogeniteit van de long, maar brengt uitdagingen in de verzorging en decubitus 
preventie mee.  

Het draaien van patiënten is een arbeidsintensief proces, met zowel fysieke, medische en logistieke 
uitdagingen. In de huidige werkwijze is er een ervaren arts nodig voor de luchtwegbewaking, en twee tot 
vier extra IC verpleegkundigen voor het uitvoeren van de draai. Dit is een grote belasting op het IC 



personeel, dat in deze tijd al erg druk is. Met alle taken is ook de coördinatie om allen tegelijk beschikbaar 
te zijn een grote uitdaging. 

Om de IC verpleegkundigen en IC artsen te ontlasten zijn daarom draaiteams opgezet. De draaiteams 
werken in ploegen diensten om alle patiënten af te gaan die buikligging nodig hebben. Ten tijde van het 
schrijven van dit document, wordt de zorg al enkele weken door draaiteams ondersteund. Feedback van 
verpleegkundigen en artsen was zeer positief en heeft bijgedragen aan het verbeteren van de huidige 
werkwijze.  

Omschrijving	taken	draaiteam	
• Ondersteunen van draaien van patiënten in buikligging, zowel van rug naar buik, als buik naar rug 
• Mobiliseren (hoofd/armen) van patiënten in buikligging (crawlen) 
• Contoleren dat er geen drukplekken ontstaan bij patiënten in buikligging 
• Er wordt gewerkt in ploegendiensten  
• Draaiteam komt op vaste tijdstippen per patiënt langs 

Samenstelling	draaiteams	
In de huidige opstelling bestaan de draaiteams uit vijf leden: 

• Anesthesioloog, coördineert de draai en bewaakt de luchtweg.  
• 3-4 coassistenten voeren de fysieke handeling uit van de draai 
• 0-1 operatieassistent, helpt bij de uitvoering van de draai en let in het bijzonder op positionering 

en perifere lijnen 

De IC verpleegkundige van patiënt is aanwezig tijdens de draai, kan medicatie toedienen en instellingen 
beademingsmachine aanpassen. IC verpleegkundige heeft van tevoren zo veel mogelijk perifere lijnen en 
katheters voorbereid voor draai en ziet toe op positionering tijdens draai. 

De fysiotherapeuten op de IC zijn op de hoogte van de werkwijze de draaiteams. De fysiotherapeuten 
controleren de positie van patiënt na het draaien, indien zij op dat moment op de intensive care aanwezig 
zijn.  

Werkwijze	
Introductieprogramma	
Alle leden van het draaiteam volgen een introductieprogramma op het ADAM simlab. In dit 
introductieprogramma worden een aantal zaken uitgelegd: 

• Achtergrond IC en COVID 19 
• Uitleg over isolatiemaatregelen op de IC 
• Uitleg over buikligging en draaien van patiënten 
• Oefenen met draaien van een simulatiepatiënt 
• Herkennen van problemen tijdens draaien 



In totaal wordt er minstens 4 uur training aangeboden en volgt een assessment met individuele feedback 
voordat leden van het draaiteam op de IC worden ingezet. Het lesmateriaal en het protocol zijn 
beschikbaar als bijlagen bij dit document.  

Dienstrooster	
Op dit moment worden de volgende tijden gehanteerd voor de diensten: 

Ma t/m vrijdag 

• Ochtenddienst van 8.00 tot 12.00 uur 
• Middagdienst van 13.00 tot 17.00 uur 
• Avonddienst van 18.00 tot 22.00 uur 

Weekend- en feestdagen 

• Ochtenddienst van 9.00 tot 13.00 uur 
• Middagdienst van 14.00 tot 18.00 uur 
• Avonddienst van 18.00 tot 22.00 uur 

Verzoek is om niet op eigen initiatief af te wijken van deze diensttijden, omdat er dan kans is dat 
verpleging staat te wachten op een team en in de loop van de dag het aantal draaien kan veranderen. 

Op dit moment lijkt het niet noodzakelijk om uit te breiden naar een nachtdienst, of om meerdere teams 
gelijktijdig in te zetten. De noodzaak tot uitbreiding inzet draaiteam zal periodiek geëvalueerd worden.  

Verloop	van	een	dienst	
Coassistenten hebben met hun personeelspas toegang tot de operatiekamer-omkleedruimtes op de 7de 
verdieping. De werkkleding is een blauw operatiepak. Zij kunnen eigen klompen of leenklompen dragen, 
en deze kunnen na de dienst in het rek voor desinfectie plaatsen. Vijf minuten voor de dienst begint in 
operatiekleding te verzamelen in de hal tussen afdeling 7B en 7C.   

Bij verhindering voor een dienst wordt initieel onderling door de leden van draaiteam gezocht naar een 
vervanger. Indien dit onverwachts niet mogelijk is, wordt direct contact opgenomen met de coördinator 
van het draaiteam. De coördinator draaiteam zal in dat geval met de planner van fysiotherapie of 
teamleider operatieassistenten een vervanger zoeken.  

De verpleegkundig coördinators (STIP) van de IC brengt in kaart welke patiënten gedraaid gaan worden 
door het draaiteam. Voor het draaiteam de afdeling opgaat overlegt het draaiteam met de STIP. Indien 
één patiënt op een afdeling gedraaid moet worden, gaat het draaiteam niet de afdeling op en draaien de 
verpleegkundigen en artsen van de afdeling zelf betreffende patiënt. Indien de STIP niet beschikbaar is, 
kan met de afdeling gebeld worden voor overleg: 

• Verpleegpost 7B kant A:  47513 
• Verpleegpost 7B kant B:  47521 
• Verpleegpost 7C kant A:  47613 
• Verpleegpost 7C kant B  47621 

Als duidelijk is dat minstens twee patiënten gedraaid kunnen worden op een afdeling, betreedt het 
draaiteam de afdeling. 



Afspraken	omtrent	isolatiemateriaal	
Voor instructie over isolatiemateriaal verwijzen wij naar het algehele protocol “Isolatiemateriaal tijdens 
CoVID-19” op kwaliteitsnet. Dit protocol wordt zeer frequent aangepast, advies is om het protocol om de 
zo veel tijd te lezen. In de sluis zijn ‘sluisbuddies’ aanwezig die assisteren bij gebruik isolatiemateriaal en 
controleren of isolatiemateriaal goed wordt toegepast. Indien door het draaiteam wordt gewisseld tussen 
de intensive care afdelingen mogen muts, bril en masker opblijven en worden handschoenen en jas 
gewisseld. 

Controle	en	verslaglegging	
Na de draai wordt een aantal zaken vastgelegd door de verpleegkundige in het patiëntendossier 
vastgelegd. Dit betreft onder andere; 

• Welke draai is uitgevoerd 
• Is draai volgens protocol verlopen, of bijzonderheden zijn opgetreden 
• Controle van drukpunten 
• Naar welke kant het hoofd is gedraaid 
• Wanneer de volgende draai met het draaiteam is afgesproken 

Contact	
Voor feedback of vragen kan contact worden opgenomen met de coördinators draaiteam: 

• Heder de Vries, arts-onderzoeker: h.vries@amsterdamumc.nl / 64979 
• Timo Roeleveld, intensivist:    t.roeleveld@amsterdamumc.nl / 35771 

Bijlagen	
Bijlage A: Protocol draaien v5 

Bijlage B: Instructiemateriaal draaiteams 
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Protocol	“Mobiliseren	van	patiënten	in	buikligging”	
Geschreven door H. de Vries, A. Bouwhuis, F. van der Ven, T. Roeleveld 
Amsterdam UMC, locatie VUmc 
 

Dit protocol is gebaseerd op het bestaande protocol “ICV Buikligging versie 7” 

Doel protocol 

Dit protocol beschrijft het uitvoeren van het positioneren van patiënten die beademd worden in 
buikligging door het draaiteam.  

Doel buikligging 

• Het positioneren van een beademde patiënt in buikligging. 
• Het verbeteren van de ventilatie/perfusie verhouding. 
• Voorkomen en behandelen van atelectase en alveolair en/of interstitieel oedeem in de 

onderliggende longdelen. 
• Mobilisatie van sputum. 

Indicatie 

In principe wordt elke patiënt in buikligging dagelijks op de rug gedraaid voor verzorging en inspectie van 
de patiënt. Tevens wordt de patiënt in principe elke 3-6 uur gemobiliseerd / van houding gewisseld om 
contracturen en drukplekken te voorkomen.  

Verantwoordelijkheden 

De medische verantwoordelijkheid voor de patiënt ligt bij de arts assistent (minimaal 3e jaar 
anesthesiologie) / fellow / intensivist die op het moment van de draai op de afdeling is. Met deze arts is 
altijd voor de draai overlegd. De anesthesioloog, die het draaiteam aanstuurt, mag medische handeling 
uitvoeren. De andere leden van het draaiteam mogen geen medische handelingen uitvoeren zoals 
toediening medicatie, manipulatie infusen of lijnen, aanpassingen instellingen beademingsmachine, etc.  

In dit document wordt vaak gesproken over de IC verpleegkundige. De IC verpleegkundige is tijdens het 
draaien aanwezig bij het bed en kan alle medische handelingen verrichten zoals in de IC-protocollen is 
beschreven. 

Risico’s  

Korte termijn 

• Luxatie / disconnectie endotracheale tube, inclusief risico aerosolvorming 
• Obstructie/dislocatie van lijnen (/infusen) 
• Acute hypoxemie door sputummobilisatie, luchtwegobstructie of veranderde ventilatie/perfusie 
• Hemodynamische instabiliteit (meestal korter dan 5 minuten) 
• Luxatie van gewrichten (pols/schouder/clavicula) 

Lange termijn 

• Oedeem van gelaat patiënt 
• Decubitus op drukpunten zoals neus, kin, borsten, genitaliën, knieën en tenen 
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• Cornealetsels 
• Contracturen (m.n. spitsvoeten) 
• Mondcomplicaties (stomatitis) 
• Belemmeringen maagperistaltiek door druk bovenlichaam 

Benodigdheden 

Teamleden: 

• IC verpleegkundige die zorgt voor de patiënt (N.B. zonder de IC verpleegkundige wordt niet 
gedraaid) 

• Luchtwegverantwoordelijke (intensivist, fellow IC, arts assistent anesthesiologie, anesthesioloog) 
• OK-assistent voor helpen met de draai en tillen, bewaken van perifere lijnen, optimaliseren 

positie in bed na draai  
• coassistenten voor helpen met de draai en tillen 

Materialen (Hiervoor draagt IC verpleegkundige verantwoordelijkheid) 

• Oogzalf en oogpads 
• Allevyn en/of duoderm 
• Vaseline. 
• ECG stickers. 
• Mayo-tube. 
• Schoon laken. 
• Onderlegger 
• 72 uurs uitzuigsysteem (in principe alleen bij zandbed ivm drukplekken) 
• Waterset 
• Fixatie materiaal voor tube (géén Anchorfast tubefixatie) 
• Zo nodig gelkussen als hoofdkussen 

Time-out procedure voor de draai 

o Arts met intubatiebevoegdheid is op de hoogte gebracht van de aanstaande draai en aanwezig op 
afdeling en direct beschikbaar 

o IC verpleegkundige aanwezig 
o Arts aanwezig die positie tube bewaakt 
o Preoxygenatie van patiënt (100% zuurstof gedurende 2 minuten) door IC verpleegkundige 
o Bijzonderheden bij eerdere draaien en plan van aanpak huidige draai 

Werkwijze draaien van rug naar buik 

1. Algemene voorbereiding (door IC verpleegkundige) 
a. Tube gefixeert in midden van mond 
b. Hoofdeinde bed wordt verwijderd 
c. Alle infusen- en perfusorlijnen worden ruim verlengd en gecheckt of ze goed gefixeerd 

zijn, zo nodig extra fixatiemateriaal  
d. Onder alle harde onderdelen wordt eventueel materialen aangebracht voor preventie 

decubitus  
e. Lippen worden ingevet, cornea worden gedruppeld en ogen afgeplakt 

 
2. Uitvoering draai rug-buikligging en vice versa 
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De luchtwegverantwoordelijke aan het hoofdeinde van het bed heeft als taak de procedure te 
coördineren en op de lijnen te letten en de tube met het hoofd mee te draaien totdat de draai volledig is 
voltooid. Alle handelingen worden gecoördineerd verricht door te tellen van 1 tot 6, waarbij van 4 tot 6 de 
betreffende handeling wordt verricht. Draai de patiënt op zijn minst met de luchtwegverantwoordelijke 
aan het hoofdeind, en twee draaiers per zijde van bed. 

a. Beide armen worden gestrekt naast het lichaam van de patiënt gelegd en positie lijnen 
en leads worden gecontroleerd 

b. De draaiers die niet aan de kant van de tube staat brengt de hand van patiënt met duim 
naar midden gericht onder patiënt met hulp van medewerker aan andere zijde 

c. De draaiers die aan de kant staan waar de tube naar toe wijst, draaien  patiënt met laken 
naar zich toe, waarbij de medewerkers die niet aan de kant van de tube staan het schone 
laken voor 1/3 deel onder de patiënt stoppen 

d. Aan de kant waarover de patiënt gaat draaien wordt het vieze laken zo veel mogelijk 
tegen de patiënt aangelegd 

e. De IC verpleegkundige verwijdert de ECG-elektrodes en –leads, en zorgt voor een 
accurate saturatiemeting 

f. De draaiers die niet aan de kant van de tube staan, draaien patiënt met laken tot 90 
graden, waarna de medewerkers aan het onderliggende schone laken trekken tot patiënt 
volledig is gedraaid 

g. Het vieze laken wordt voorzichtig verwijderd en nieuwe ECG-elektrodes worden in 
“spiegelbeeld” op de rugzijde aangebracht 

h. Sluit eventueel arterielijn, CVD/CVVH-lijn en sondevoeding weer aan 
i. De patient wordt in zwemmershouding (borstcrawler) gepositioneerd (zie uitgebreid 

onder 3) 
j. Het draaiteam evalueert het proces draaien en IC-verpleegkundige rapporteert afspraken 

en bijzonderheden in dossier 

 

3. Wisselligging in buikligging 
a. Beide armen worden gestrekt naast het lichaam van de patiënt gelegd en positie lijnen 

en leads worden gecontroleerd 
b. 2 leden van het draaiteam trekken de patiënt omhoog bij de schouders 
c. De luchtwegverantwoordelijke draait het hoofd met tube (in ante-flexie) in de gewenste 

richting. Plaats een schoon matje onder het gezicht van de patiënt mocht dit nodig zijn. 
d. Draaiteam laat patient geleidelijk zakken. Controleer op overstrekking van de nek. 
e. De patiënt wordt vervolgens in zwemmershouding (borstcrawler) gelegd, waarbij het 

gezicht kijkt naar de arm die omhoog ligt. 
f. Wees voorzichtig met het naar boven brengen van de arm. Pas op voor beschadiging of 

luxatie van de schouder- of het elleboog gewricht. Hierbij mag de elleboog niet boven 
schouderniveau komen. 

g. De schouder/ thoraxhelft van de crawlers-kant wordt vervolgens ondersteund met een 
kussen, zo dat het hoofd in vrije positie komt te liggen, in één rechte lijn met de 
wervelkolom. Het aangezicht komt hierdoor vrij van het matras. 

h. Leg de andere arm van de patiënt vrij naast het lichaam. 
i. Het been wordt iets opgetrokken aan de zijde van de crawl-positie; hierdoor krijgt de 

buik bij adipeuze patiënten meer ruimte en komt de wervelkolom in lijn. 
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j. Ter voorkoming van spitsvoeten en decubitus is het aan te bevelen onder het gestrekte 
been een kussen te leggen om de tenen vrij van het matras te leggen. 

k. Controleer in deze positie de patiënt op mogelijke drukplekken door contact met het 
bed. Oneffenheden en lijnen onder de patiënt vandaan halen. 

l. De tube met uitzuigsysteem wordt zoveel mogelijk naast het hoofd geplaatst. Dislocatie 
van de tube wordt uitgesloten. 

m. De lijnen, infusen, sondes en katheters liefst zoveel mogelijk aan het voeteneinde en 
hoofdeinde positioneren. Bij een acute verslechtering kan patiënt zo snel mogelijk 
worden teruggedraaid. 

 

Time-out procedure na de draai 

o Gecontroleerd of er geen infuus/ECG lijnen onder patiënt doorlopen 
o Positie van patiënt gecontroleerd, afspraken en bijzonderheden worden benoemd 

Verslaglegging in Epic 

Na de procedure wordt er door de IC verpleegkundige verslag gelegd van: 

• Tijdstip van de draai 
• Procedure en positie na de draai (buik/rug, hoofd naar links/rechts) 
• Bijzonderheden tijdens of na de draai 
• Afspraken voor volgende draai 


