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Le mieux est l’ennemi du bien 
(Voltaire) 

 
 
 

Niet maximaal of optimaal, maar genoeg 
 
 
 

Do simple things first and do them well 
 
 
 

Perfect is not good enough 
 
 

Voor ons dokters en verpleegkundigen is het routine, voor de patiënt was dit waarschijnlijk 
het belangrijkste en heftigste moment van de afgelopen 10 jaar 

(Over electieve postoperatieve patiënten op de IC) 
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VOORWOORD 

WELKOM OP DE INTENSIVE CARE! 
Deze handleiding, geschreven door de staf ICV, is bedoeld om uw verblijf als medewerker op 
de intensive care te vergemakkelijken en geeft een overzicht van op de afdeling gangbare 
procedures en richtlijnen. De handleiding is geenszins een vervanging van een leerboek of 
tekstboek. Evenmin is deze handleiding volledig. Een zoveel mogelijk gestandaardiseerde 
benadering van problemen en patiënten is wenselijk voor een optimale kwaliteit en veiligheid 
van de patiëntenzorg. Daarnaast draagt het bij aan een optimale communicatie tussen de 
verschillende leden van het IC team en andere afdelingen. De in deze handleiding beschreven 
richtlijnen reflecteren de huidige inzichten en bestaande literatuur, maar zullen ongetwijfeld 
aan verandering c.q. verbetering onderhevig zijn. Bovendien zijn dit richtlijnen en niet een 
directief; daarom kan altijd in individuele gevallen worden afgeweken van de richtlijnen, met 
reden omkleed. Bij de uitvoering van de patiëntenzorg is altijd hulp en supervisie van één van 
de stafleden, de supervisor van de week voor overdag en het dienstdoende staflid buiten de 
kantooruren, beschikbaar. Ook kunt u informatie inwinnen bij de senior staf verpleegkundigen 
en/of leidinggevenden omtrent gebruikelijke procedures. Het is van belang te weten dat het 
medisch beleid gedurende één week door één en hetzelfde staflid wordt bepaald en u zult dan 
ook met dit staflid het definitieve beleid moeten bepalen. Stel daarom altijd veel vragen bij 
klinische problemen of procedures waarmee u niet bekend bent. Wij vinden het als medische 
staf van groot belang dat u zich voortdurend afvraagt waarom een bepaald beleid gevoerd 
wordt. Zoek daarom ook zelf kritisch naar bestaande literatuur en tekstboeken omtrent 
klinische vraagstellingen die u tegenkomt. U kunt daarbij met name gebruik maken van de op 
de PC’s (via internet) beschikbare PubMed, voor recente literatuur en UpToDate als standaard 
medisch tekstboek. Zorg daarom als u met opbouwende kritiek komt dat u dit kunt 
onderbouwen. Vraag ook altijd aan consulenten om hun te documenteren adviezen te 
motiveren en te onderbouwen indien u daar vragen over heeft. 

Voor niet-medische zaken kunt u met al uw vragen terecht bij het secretariaat van de afdeling. 

Het streven van onze afdeling is om op alle gebieden – patiëntenzorg, onderwijs & opleiding 
en onderzoek – de beste afdeling in Europa te zijn, daarbij de gelegenheid gevend aan iedere 
medewerker om het beste uit zichzelf te halen. U kunt ons helpen bij dit streven en wij staan 
open voor al uw opbouwende suggesties. Help ons verder bij het uitdragen en in praktijk 
brengen van onze beide afdelingsmotto’s én de kernwaarden van het VUmc:  

- Afspraak is afspraak en we gaan voortdurend na of gemaakte afspraken worden nagekomen 

- Mag en kan ik u helpen? [en dat geldt voor patiënten, familie, collegae, medewerkers] 

- De kernwaarden van het VUmc: Betrokken, Ambitieus en Zorgvuldig. 

 
Prof. dr. Armand R.J. Girbes 
Hoofd afdeling Intensive Care Volwassenen 
 
3e versie: november 2008 
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 
De afdeling Intensive Care Volwassenen (ICV) is een zelfstandige afdeling die als zodanig 
bestaat sedert 1 januari 2001, na een samenvoeging van de chirurgische intensive care en de 
afdeling Acute Inwendige geneeskunde. De afdeling is anno 2008 gelokaliseerd op drie 
locaties, 2 separate intensive care units en een medium care unit. Op deze locaties zijn 
respectievelijk 14 (16 inclusief isolatieboxen), 14 (16 inclusief isolatieboxen) en 9 bedden 
operationeel. De IC locaties functioneren als niveau 3 intensive care (CBO richtlijn 2006). De 
medium care is berekend op patiënten met (partieel) mono-orgaanfalen, exclusief invasieve 
beademingsindicaties. Non-invasieve beademing vindt wél plaats op de MC. 

De missie & visie van de afdeling is in 2008 bijgewerkt en als volgt geformuleerd: 

 

Missie 
De intensive care volwassenen (ICV) van het VUmc is een closed format niveau 3 intensive 
care afdeling. Het betreft een dynamische afdeling waar in een multidisciplinaire setting 
topklinische patiëntenzorg wordt geboden, hoogwaardig klinisch onderzoek gedaan wordt, en 
sprake is van excellent onderwijs. Hierbij streven we het hoogste niveau van kwaliteit en 
veiligheid na. 
 
Visie 
De afdeling beschikt over twee gelijkwaardige intensive care locaties waar alle 
patiëntencategorieën kunnen worden opgenomen. Daarnaast beschikt de afdeling over een 
medium care voor patiënten die zorg op niveau 1 nodig hebben en die tevens dienst doet als 
stepdown faciliteit voor de IC, waardoor een continuüm van zorg gegeven kan worden. 
Door ketenzorg wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd, waarbij door de ICV 
verantwoordelijkheid wordt genomen voor de periode voorafgaand en volgend op de intensive 
care opname. Met behulp van servicegerichte zorg op maat ervaren de patiënt en zijn/haar 
naasten dat zij als individu centraal gesteld worden. Er wordt een éénduidig beleid gevoerd, 
gebaseerd op protocollen, richtlijnen en evidence-based medicine. 
 
Met de inzet en ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en –indicatoren en continue training 
en ontwikkeling van medewerkers, wordt topreferente zorg gewaarborgd. Maximale 
veiligheid in de intensive care zorg staat toenemend centraal met een nadrukkelijke rol van 
ICT ontwikkelingen. 
De intra- en interdisciplinaire samenwerking zowel binnen als buiten de intensive care wordt 
gekenmerkt door nauw contact met verwijzers, wederzijds respect, openheid en transparantie. 
De afdeling stelt belang in een ambitieus en toonaangevend denk- en werkklimaat waarbij 
structurele onderwijsprogramma’s naast medisch- en verpleegkundig wetenschappelijk 
onderzoek een belangrijke plaats innemen. De leidende positie op het gebied van onderzoek 
wordt gekenmerkt door innovativiteit, samenwerking, breed draagvlak, ambitie en 
fondsenwerving. 
Met behulp van competentie-ontwikkeling is er sprake van specifieke deskundigheid en 
superspecialisatie bij de medische en verpleegkundige discipline. Het afdelingsmanagement 
hanteert hierbij een coachende stijl van leidinggeven. 
In het licht van huidige en toekomstige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg heeft de ICV de ambitie haar marktpositie meer vorm te geven. 
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De organisatie 
De afdeling kent een medisch hoofd van de afdeling, tevens hoogleraar Intensive Care 
geneeskunde, een medisch subhoofd van de afdeling en een verpleegkundig manager. De 
medische staf wordt gevormd door medisch specialisten met de aantekening voor het 
aandachtsgebied intensive care. Onder leiding van de verpleegkundig manager staan 
leidinggevende verpleegkundigen, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van 
zaken op de afdeling. 

De medische staf, in casu de medisch supervisor, is eindverantwoordelijk voor de gehele 
medische behandeling die plaats vindt op de Intensive Care. Opdrachten betreffende medisch 
beleid voor op de Intensive Care opgenomen patiënten kunnen daarom uitsluitend worden 
gegeven door medici van de afdeling Intensive Care Volwassenen. Op de Medium Care (MC) 
geldt in grote lijnen hetzelfde, waarbij gezien de specifieke vereiste expertise voor 
neurochirurgische patiënten een aangepaste regeling geldt. Zie afspraken directe medische 
zorg patiënten medium care. Uiteraard vinden alle behandelingen plaats in nauwe 
samenspraak met de inbrengende afdelingen & specialismen. De medische staf bestaat uit 11 
stafleden gealloceerd op de 3 locaties van de afdeling. De intensive care locaties kennen elk 
aparte diensten systemen voor de staf, waarbij per locatie altijd een staflid aanwezig of direct 
bereikbaar is, die de medische eindverantwoordelijkheid draagt voor de behandeling van de 
patiënten. Eén staflid is gedurende één week de supervisor, opdat continuïteit van het medisch 
beleid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Dit staflid (en dus niet een ander staflid) dient het 
uiteindelijke beleid gedurende die week te bepalen. 

De afdeling Intensive Care Volwassenen maakt samen met de afdelingen Anesthesiologie met 
het O.K. centrum, Cardiologie, Cardiochirurgie, Heelkunde met SEH, Orthopedie, Urologie 
en Fysiologie deel uit van Divisie IV. In ons dagelijks werken onderschrijven wij de 
cultuurwaarden van deze divisie en wij verwachten van een ieder die werkzaam is op onze 
afdeling dat hij/zij zich aansluit bij deze waarden. Hieruit volgt ook dat u iedere medewerker 
kunt aanspreken op deze geldende normen en cultuurwaarden. De belangrijkste waarden 
hierbij zijn: 

- patiëntgericht 

- samenwerkend 

- respect 

- transparant 

- academisch innovatief 

- resultaatgericht 

Daarbij hechten wij bijzonder aan de volgende hieruit in de praktijk voortvloeiende discipline 
en gedragsregels: 

Discipline binnen de eigen groep geeft een positieve uitstraling naar buiten. We beginnen 
op tijd met de visites en patiënten besprekingen. Koffie drinkend langs de bedden lopen, 
“door de visite heen praten”, over andere patiënten praten aan het bed van een patiënt, een 
aanspreekbare patiënt niet begroeten wanneer je aan zijn bed staat, je negatief uitlaten 
over collega’s, ander afdelingen of andere ziekenhuizen etc., is ongepast en ongewenst. 
En we spreken elkaar aan op ongepast en ongewenst gedrag. Humor en collegialiteit 
vinden we ook erg belangrijk. 
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Vaste medewerkers afdeling ICV 

Leiding 
Prof.dr. A.R.J. Girbes, medisch hoofd tracer 6099 tel. 06-52.06.36.59 
R.J.M. Strack van Schijndel, subhoofd tracer 6182 tel. 06-22.99.23.41 
K. Aij, verpleegkundig hoofd  tracer 6643 tel. 06-52.65.68.33 
Dr. J.J. Spijkstra, hoofd MC   tracer 6599 tel. 06-55.18.12.67 

Stafleden 
Dr. A. Beishuizen    tracer 6221 
Dr. H. Biermann    tracer 6788 
Mevr. drs. R.B.G.E. Breukers  tracer 6640 
Prof. dr. A.B.J. Groeneveld   tracer 6068 
Drs. E. Lust     tracer 7300 
Mevr. drs. E.R. Rijnsburger   tracer 6752 
Mevr. drs. E.G.M. Smit   tracer 6644 
Vacature     tracer 6806 

Leidinggevende verpleegkundigen 
Mw. A.M.M. Duijn     tracer 6947 
R.L.J. Koster     tracer 6642 
M. Veldman     tracer 6642 

Mw. S. van den Berge     tracer 6926 

Klinisch IT specialisten 
J.M. Peppink     tel. 43938 
R. Driessen   tel. 45053 
Algemeen dienstdoende   tracer *7308 

Praktijk opleider 
G. van Tricht     tel. 43932 

Secretariaat ICV 
Mw. G.P. Koningstein, secr. afd.hoofd tel. 43924 
Mw. F.A. Cramer, secr. med. staf  tel. 43697 
Mw. T.H. Grau-Vredeveld, secr. verpl. staf tel. 44951 
 
Functiegebonden tracers 
6275 Coordinator opnames afdeling ICV 
6413 fellow (6D) 
6641 oudste assistent 6D 
6704 oudste 7D 
6276 arts MC 
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Fellows en arts-assistenten 

Algemeen 
Op de afdeling ICV zorgen fellows, artsen in opleiding voor het aandachtsgebied intensive 
care geneeskunde, AIOS’ en AGNIO’s voor de continuïteit van de medische zorg aan bed. Zij 
vormen daarmee één van de hoekstenen van de afdeling. Alle fellows en AIOS’ worden 
ingedeeld op alle locaties van de afdeling ICV. Op iedere ICU zijn gedurende dag- en 
avonduren continu 2 artsen aanwezig: een jongste (zijnde een AGNIO of AIOS) én een fellow 
óf oudste AIOS anesthesiologie. In de nachtelijke uren is op iedere ICU één AIOS/AGNIO 
aanwezig, bijgestaan wordt door de fellow. Gedurende de kantooruren zijn de taken van de 
artsen werkzaam op de beide IC locaties gescheiden. In de avond en nachtdiensten heeft de 
fellow echter superviserende taken op alle locaties van de afdeling ICV, inclusief de medium 
cae.  Zie hiervoor de omschreven taken fellow, bladzijde 23-24. 

Er bestaan gemeenschappelijke onderwijsmomenten op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Deze worden georganiseerd onder leiding van mevr. drs. R.B.G.E. Breukers. Daarnaast vindt 
1x per maand speciaal onderwijs plaats voor fellows als voorbereiding op het examen voor 
het Europees diploma intensive care (EDIC). Voor nieuwe AIOS en AGNIO’s op de intensive 
care wordt een speciale basiscursus georganiseerd onder leiding van dr. H. Biermann en mevr. 
drs. E.R. Rijnsburger.  

 

Introductieprogramma 
Iedere arts die nieuw werkzaam zal zijn op de afdeling ICV ontvangt ± 4 weken van te voren 
deze handleiding en basis literatuur. Daarnaast is voorzien in een kennismakingsprogramma 
op de 1e maandag werkdag van de maanden Januari, April, Juli en October op de intensive 
care. Tijdens dit kennismakingsprogramma wordt ook een instructie gegeven voor het gebruik 
van het electronisch patiëntendossier. Na afloop van deze introductie ontvangt de nieuw 
werkzame arts een getuigschrift bij het goed te hebben doorlopen van het programma, waarna 
toegang tot het electronisch patiëntendossier wordt verkregen.  

Diensten, vakantie en congressen 
De indeling voor de diensten op worden gemaakt door de senior fellow(s). Wensen m.b.t. de 
dienstenlijst dienen schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat op speciaal daarvoor 
aanwezige formulieren. De aanvragen dienen – naar het oordeel van en aangegeven door de 
senior fellow – tijdig te zijn ingediend om in behandeling te worden genomen. Voor 
congresbezoek en het opnemen van vrije dagen is toestemming van het afdelingshoofd 
vereist. 

Afwezigheid door ziekte 
Afwezigheid wegens ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij (1) uw directe 
collega’s en leidinggevende teneinde een tijdige vervanging mogelijk te maken en (2) tijdens 
kantooruren het secretariaat i.c. mw. G.P. Koningstein (tel. 444 3924). Beter meldingen 
dienen evenzo te geschieden. Dit alles geldt uitdrukkelijk óók voor AIOS’ heelkunde, interne 
geneeskunde, neurologie en anesthesiologie die ingedeeld zijn op de afdeling ICV. 
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Onderwijs 
U ontvangt een schema omtrent de basiscursus indien u daarvoor in aanmerking komt. 
Daarnaast worden de AIOS’s anesthesiologie voorafgaande hun 1e (korte) IC-stage en de 
AGNIO’s in de gelegenheid gesteld om de landelijk georganiseerde FCCS cursus te volgen 
met een maximale financiele vergoeding van €450 door de afdeling ICV. De deelname aan de 
cursus dient door de arts-assistent zelf geregeld te worden. Informatie is beschikbaar op 
www.fccs.nl.  

Iedere dinsdag en donderdag wordt onderwijs gegeven tussen 15.00 en 16.00 uur in de 
bespreekruimte van 6D. Iedere woensdag van 12.15 tot 13.10 uur is de “lunch patiënten 
bespreking” in 7D103 (overdrachtsruimte anesthesiologie). Aanwezigheid is in principe 
verplicht. Tenslotte is er een permanente cursus BLS/ALS training waarbij u samen met 
verpleegkundigen op wordt gevraagd om samen met verpleegkundigen een instructiepop 
volgens de BLS en ALS principes te behandelen. Dit vindt iedere maandag van 15.15 uur tot 
16.00 uur plaats. Daarnaast wordt iedere woensdagmiddag simulatie onderwijs gegeven. 

Iedere bespreking kent een coördinator eindverantwoordelijk staflid: 

• Breukers    dinsdag en donderdag onderwijs 
• Spijkstra & Strack v Schijndel: woensdag onderwijs / lunch bespreking 
• Biermann/Rijnsburger  introductieonderwijs & BLS/ALS 
• Biermann/Beishuizen  simulatie onderwijs 
• Smit/Beishuizen   complicatiebespreking 
 

Fellow-onderwijs 
Eén keer per maand vindt het gestructureerd onderwijs t.b.v. de fellows als voorbereiding op 
het EDIC plaats. De organisatie is in handen van één van de fellows met ondersteuning van de 
opleider & plaatsvervangend opleider. De indeling wordt jaarlijks bekend gemaakt waarbij 
één specifiek onderdeel van de intensive care geneeskunde aan bod komt. Eén fellow en één 
staflid vormen daarbij een koppel en bespreken het betreffende onderwerp met behulp van een 
PowerPoint presentatie. Het tweede deel bestaat uit het gezamenlijk bespreken van multiple 
choice vragen. De jaarlijkse cursus wordt ieder jaar als gebonden drukwerk uitgereikt aan de 
fellows en is beschikbaar voor a.s. medisch specialisten die voornemens zijn de opleiding 
voor het aandachtsgebied intensive care te volgen. Eindverantwoordelijk staflid is de opleider. 

Besprekingen 
De afdeling ICV participeert in meerdere besprekingen van belendende afdelingen met tussen 
haakjes de coördinator vanuit de afdeling ICV. 

- ochtendrapport interne geneeskunde (coördinator Strack van Schijndel) 
- ochtendrapport Heelkunde (coördinator Girbes) 
- complicatiebespreking Heelkunde (coördinator Girbes) 
- necrologiebespreking Heelkunde (coördinator Girbes) 
- ochtendrapport Neurochirurgie (coördinatie vanuit MC) 
- interne-chirurgische overdracht (coördinator Strack van Schijndel) 
- complicatiebespreking met Anesthesiologie (coördinator Beishuizen) 
- complicatiebespreking met Cardiochirurgie (coördinator Lust) 
- indicatiebespreking met Cardiochirurgie en Anesthesiologie (coördinator Lust) 
- ochtendrapport Cardiochirurgie (coördinator Lust)  
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Via de coördinator, één van de stafleden of het secretariaat krijgt u in voorkomende gevallen 
de opdracht een bespreking voor te bereiden. Aangezien het ochtendrapport van de afdeling 
Heelkunde dagelijks plaatsvindt, dient de nachtdienst ploeg, i.c. te bepalen door de 
dienstdoende fellow, zorg te dragen voor een rapporteur. 

 15



 

DAGELIJKSE ROUTINE LOGISTIEKE ORGANISATIE EN 
OVERLEG/OVERDRACHT MOMENTEN OP LOCATIE 6D 
 
Tijdschema 
 
07.30 – 08.00 uur 
ochtendrapport, locatie vergaderkamer 7D – zie ook appendix 
op donderdag wordt de zoekvraag gepresenteerd 
 
08.00 - 08.30 uur 
Ochtendvisite aan bed. 
Doel:  
(a) overdracht van informatie van de medische discipline nachtdienst aan dagdienst;  
(b) toegevoegde informatie van verpleegkundige over de afgelopen nachtdienst verkrijgen  
(c) overdracht van informatie van artsen naar verpleegkundige en viceversa;  
(d) anticiperen van logistiek gedurende de daguren (voorbeeld: verpleegkundige vraagt: kan 
de centrale lijn er niet uit, want er wordt geen medicatie meer gegeven die via de centrale lijn 
moet. In dat geval hoef ik de systemen ook niet te verwisselen; of: kan het zandbed vervangen 
worden, etc.) 
Vereisten en uitvoering:  
(i) verpleegkundige aan bed;  
(ii) verpleegkundige draagt zorg voor de aanwezigheid van de bedlijsten i.c. inloggen PDMS, 
zodat uitslagen en resultaten direct aan bed bekeken kunnen worden;  
(iii) verpleegkundige is op de hoogte van de verpleegkundige overdracht;  
(iv) arts van dag- en nachtdienst aanwezig;  
(v) supervisor staflid aanwezig. De nacht-arts draagt kort de patiënt voor en meldt - na een 
korte algemene schets - de problemen van de nacht en het beloop. Tevens worden suggesties 
voor de dagdienst gedaan. De verpleegkundige vult daar waar nodig aan en stelt daar waar 
nodig verpleegkundige, maar ook medische zaken aan de orde.  
 
Directe vragen van verpleegkundigen betreffende de directe patiëntenzorg worden - voor 
zover mogelijk - tijdens deze bespreking uitgesteld. 
 
NB. Op maandag kan de ochtendvisite aan bed iets later beginnen, afhankelijk van de uitloop 
van het ochtendrapport heelkunde, dat om 07.45uur begint, i.v.m. de rapportage van het 
gehele weekend en niet van slechts één dag/nacht. 
 
08.30 - 09.00 uur 6D + MC  10.45 – 11.10 uur 7D
Beoordelen röntgenfoto's met radioloog. 
Doel: alle gemaakte X-Thorax (van patiënten opgenomen op IC en Medium Care) worden 
met de radioloog beoordeeld. Iedere woensdag worden de röntgenfoto’s voorgedragen door 
één van de artsen (arts-assistent of fellow) van de afdeling ICV. 
Vereisten en uitvoering: artsen betrokken bij de directe patiëntenzorg van overdag gaan naar 
de IC kijkruimte op de 1e verdieping.  

 
09.05 uur - ....
Statussen. Zie pagina 20 voor eisen statusvoering. 
Doel: Status praesens opmaken van de patiënten & medisch beleid vaststellen. 
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Vereisten en uitvoering: Alle patiënten worden onderzocht en aantekeningen worden gemaakt 
in het electronisch medisch dossier door de artsen volgens de vaste tractus georiënteerde 
sjabloon. Laboratorium uitslagen worden beoordeeld. Overwegingen en conclusies en 
voorgenomen beleid altijd vermelden. De samenvatting van het ziektebeloop wordt dagelijks 
apart bijgewerkt. De arts overlegt altijd met de IC verpleegkundige betreffende zijn/haar 
observaties, vragen en suggesties en vice versa.  
 
Het medisch beleid wordt - al of niet gewijzigd – altijd besproken tussen arts en IC- 
verpleegkundige. Indien de IC-verpleegkundige niet aanwezig is, wordt het medisch beleid 
besproken met zijn/haar waarnemer-verpleegkundige. Deze laatste zorgt dan voor overdracht 
naar de patiëntgebonden IC-verpleegkundige. 
Belangrijke wijzigingen van beleid dienen altijd overlegd te zijn - door de arts - met de 
intensivist-supervisor en ook als zodanig te worden genoteerd in de status met vermelding van 
de naam van de supervisor. Indien de IC-verpleegkundige dat in uitzonderlijke gevallen 
noodzakelijk acht, overlegt hij/zij zelf additioneel met de intensivist-supervisor, doch overleg 
via arts-assistent is de regel. 

 
11.15 - 12.30 uur (beide IC lokaties)
Patiënten bespreking. 
Doel: Korte en lange termijn problematiek en beleid van de individuele patiënt bespreken en 
vaststellen in multidisciplinair verband. 
Vereisten en uitvoering: De bespreking wordt voorgezeten door de intensivist-supervisor (of 
door hem/haar aangewezen waarnemer). Gemiddeld staat 7-8 minuten per patiënt ter 
beschikking. De arts, die de patiënt heeft onderzocht, draagt uit het medisch dossier de status 
praesens, de conclusies en de beleidsvoorstellen systematisch voor. Relevante gegevens uit 
het electronisch patiëntendossier worden geprojecteerd via de beamer. Hierna wordt de 
inbreng/discussiepunten van de overige disciplines naar voren gebracht door de verschillende 
vertegenwoordigers (medisch microbioloog, apotheker, inbrengende specialismen). De 
verpleegkundige geeft in deze bespreking aan:  

(i) aanvullingen medische berichtgeving;  
(ii) huidige verpleegkundige aspecten en problemen;  
(iii) suggesties medisch en verpleegkundig beleid;  
(iv) onduidelijkheden omtrent het beleid, zowel op korte als lange termijn (dus beleid I, 

II of III);  
(v) sociale aspecten zoals familie, informatievoorziening, gewenste inschakeling 

maatschappelijk werk;  
(vi) een voorstel voor overleg met familie door het medisch team (arts & 

verpleegkundige), indien wenselijk. 
Naar aanleiding van de bespreking kunnen afspraken worden gemaakt over een aparte 
bespreking over deze specifieke patiënt indien de problematiek de gebruikelijke problematiek 
overstijgt: het MDO (multi disciplinair overleg). Zowel arts als verpleegkundige kan daartoe 
een voorstel doen. De aanwezige verpleegkundige draagt zorg voor een adequate overdracht 
betreffende het besprokene aan zijn/haar collega's in de volgende diensten. Ook de arts zorgt 
voor aantekeningen in het (electronisch) medisch dossier betreffende het besprokene in de 
status, met daarbij altijd de vermelding van de naam van het eindverantwoordelijk 
staflid. Ook een verslag van een aparte bespreking over bijvoorbeeld "argumenten om de 
behandeling te continueren", "twijfels over medisch zinvol zijn van de behandeling" dient te 
worden opgetekend in het (electronisch) medisch dossier door de arts (-assistent). 
Bij alle belangrijke beslissingen, genomen buiten de dagelijkse bespreking om, dient de arts 
aan te geven met welk staflid als eindverantwoordelijke de beslissing is genomen. 
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16.30 - 17.00 uur
Overdracht en middagvisite aan bed. 
Na een korte gezamenlijke bespreking en medische overdracht in de bespreekkamer vindt een 
ronde langs de bedden plaats. Minimaal supervisor, dienstdoend staflid en betrokken arts-
asistenten/fellows zijn aanwezig tijdens de korte bespreking. Bij de bedvisite staat de 
overdracht en informatie-uitwisseling met de verpleegkundige dicipline centraal. Doel van de 
overdracht en bedvisite:  
(a) overdracht van informatie van de medische discipline aan dienst  
(b) toegevoegde informatie van verpleegkundige over de afgelopen uren verkrijgen  
(c) overdracht van informatie van artsen naar verpleegkundige en viceversa 
(d) anticiperen van logistiek gedurende de diensturen (voorbeeld: verpleegkundige vraagt: 
moet er nog een Hb bepaald worden om 20.00uur, want het Hb daalt nog steeds. Of: moet de 
patiënt geen centrale lijn hebben, want hij wordt steeds meer instabiel, etc.) 
Vereisten en uitvoering ronde langs bedden:  
(i) verpleegkundige aan bed 
(ii) verpleegkundige draagt zorg voor ingelogd zijn in PDMS systeem voor directe toegang tot 
het systeem;  
(iii) verpleegkundige is op de hoogte van de verpleegkundige overdracht;  
(iv) arts van dag- en avonddienst aanwezig;  
(v) supervisor staflid en dienstdoend staflid aanwezig. 
De dag-arts draagt kort de patiënt voor en meldt - na een korte algemene schets - de 
problemen van de dag, het beloop en het beleid. Tevens worden suggesties voor de dienst 
gedaan. De verpleegkundige vult daar waar nodig aan en stelt daar waar nodig 
verpleegkundige, maar ook medische zaken aan de orde. 
 
16.15 – 16.30 uur 
Avondvisite Medium Care. De (zaal)arts van de MC draagt de op de MC opgenomen 
patiënten over. Artsen avonddienst, dienstdoend staflid en (zaal)arts MC zijn aanwezig. Deze 
overdracht vindt dus plaats kort voor de overdracht op de IC. 
 
22.30 – 23.30 uur 
Overdrachts-ronde over beide IC locaties door fellows en arts-assistenten 
 
Tussen 05.00 – 06.30 uur (exacte tijdstip afhankelijk van dwingende bezigheden) 
Logistieke rondes: 
Kleine ronde op MC met noteren van korte decursus in de status. Met name beoordelen of 
patiënt kan worden overgeplaatst. Uitvoering: artsen nachtdienst. Supervisie en 
verantwoordelijke: fellow nachtdienst. 
Kleine ronde beide IC locaties; met name beoordelen of een individuele patiënt kan worden 
overgeplaatst. Uitvoering: artsen nachtdienst. Supervisie en verantwoordelijke: fellow 
nachtdienst. 
 
06.45 - 07.10 uur
Bedside teaching door Medisch Hoofd. 
Doel: individueel onderwijs aan artsen nachtdienst. 
Uitvoering: Medisch Hoofd bespreekt, onderwijst en demonstreert bedside patiënt gericht. 
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07.10 – 07.30 uur 
Afstemmen logistiek OK door dd. intensivist, leidinggevende IC verpleegkundigen en 
operatiekamers/anesthesiologie *98 6707 
 
07.30 uur. Ochtendrapport 
Alle nieuw opgenomen patiënten van de voorafgaande periode worden gepresenteerd en 
besproken. Bijzondere verwikkelingen, waaronder operaties, overlijden, bijzondere 
diagnostiek (o.a. CT-scans) van opgenomen patiënten worden vermeld. Evenzo worden 
consulten, weigeringen en complicaties vermeld. Complicaties en weigeringen worden in een 
speciaal daarvoor aanwezig schrift genoteerd. 
 
07.30 – 07.45 uur (gelijktijdig) 
Overdracht MC. Uitvoering: de MC verpleegkundige draagt alle relevante informatie over aan 
verpleegkundigen en artsen. Aanwezige artsen: jongste nachtdienst of andere IC-arts die de 
nacht meeste contact heeft gehad met de patiënten (te bepalen door de fellow), (zaal)arts MC, 
supervisor medium care, neurochirurg. 
 
 
DIVERSEN 
 

Aanvragen thoraxfoto’s 
De aanvragen voor de thoraxfoto’s worden geschreven tijdens de visite en daar waar nodig 
aangevuld door de avonddienst. De aanvragen worden klaargelegd op de daarvoor 
afgesproken plaats. 
 

Bijwerken voorgeschiedenis en beloop in PDMS 
In de dagdienst worden de voorgeschiedenis en het beloop dagelijks bijgewerkt. Daar waar 
nodig aangevuld door de nachtdienst. 
 

Ontslagbrieven 
Ontslagbrieven van kort (<3 dagen) opgenomen patiënten worden geschreven door de 
nachtdienst in het electronisch patiëntendossier, inclusief het verrichtingen formulier en de 
APACHE II – en VAP scores voor zover nog niet ingevuld. 
Ontslagbrieven van langer opgenomen patiënten (≥ 3 dagen) worden geschreven door de arts-
assisent/fellow in de dagdienst in samenspraak met de dienstdoende supervisor. Brieven 
dienen in principe op de dag van ontslag klaar te zijn (= gedicteerd). 
 
In samenspraak met de afdeling ICV houdt de afdeling Radiologie 2 blocks vrij voor (spoed) 
CT scans van IC patiënten. De CT scans worden (eventueel) vervaardigd om 14.30 uur en een 
tweede scan om 15.30 uur. Uiterlijk om 12.00 uur laat de afdeling ICV telefonisch weten aan 
balie Z1 of daadwerkelijk scans verricht gaan worden. De afdeling ICV coördineert voor de 
hele afdeling en transport wordt geregeld door de afdeling ICV met de speciale daarvoor 
bestemde transport kar. 
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Transport van patiënten vindt plaats door de afdeling ICV indien het om diagnostische 
verrichtingen gaat. Voor therapeutische interventies zal de afdeling anesthesiologie voor 
transport zorg dragen alsmede voor alle transport dat > 90 minuten zal duren. 
 

Verrichtingen 
Verrichtingen, zoals inbrengen arterielijn, centraal veneuze lijn of thoraxdrain, dienen te 
worden vermeld in de daarvoor bestemde velden in het electronisch patiënten dossier.  
 
Avond en nachtdiensten 
De fellow doet dienst voor alle locaties van de afdeling ICV en draagt tracer 6413. De fellow 
superviseert en coördineert de werkzaamheden van de arts-assistenten op de verschillende 
units. Om 16.30 uur is de fellow aanwezig bij de overdracht op de IC en om 16.15 uur bij de 
overdracht van de MC. De fellow dient minimaal de superviserende stafleden van de 
verschillende locaties te hebben gesproken betreffende de aanwezige patiënten en de opname 
mogelijkheden bij de aanvang van de dienst. Superviserend staflid kan dan ook pas het 
ziekenhuis verlaten nadat hij/zij zich heeft vergewist van een adequate overdracht aan de 
dienstdoende fellow en het feit dat ‘het rustig is op de afdeling’ dan wel ‘de zaken in 
voldoende mate onder controle zijn’. De fellow maakt regelmatig een ronde langs de bedden 
op de IC met de aldaar gealloceerde arts-assistent. Bij (medische en/of logistieke) problemen 
overlegt de fellow met de intensivist-supervisor van de betreffende locatie wanneer de fellow 
daarvoor een indicatie aanwezig acht. Opnames in de avond- en nachtdiensten worden altijd  
in eerste instantie aangemeld bij de fellow. De fellow beoordeelt op welke lokatie de patiënt 
kan worden opgenomen en neemt dan contact op met de supervisor/achterwacht van de 
betreffende lokatie. Wanneer er geen opnamemogelijkheid is dient desalniettemin ALTIJD te 
worden overlegd met de coördinerende supervisor/achterwacht. Verzoeken tot het beoordelen 
van een patiënt buiten de IC, worden altijd gehonoreerd. 
 
 
Ochtendrapport Heelkunde (07.45 uur) 
Door de jongste van de dienstdoende artsen, of andere IC arts – te bepalen door de fellow -  
worden alle patiënten opgenomen op de afdeling ICV waarmee de afdeling Heelkunde enige 
bemoeienis heeft, gepresenteerd. Tijdens dit ochtendrapport is minimaal één staflid ICV 
aanwezig, in principe de dag-supervisor medium care. 
 

Statusvoering 
Conroleer uw naam, datum en tijd in de status bij alles wat u noteert. Noteer bovendien met 
welk staflid u heeft overlegd en welk staflid uw beleid onderschrijft (in principe dus de 
supervisor van de week). Dit wordt helaas vaak achterwege gelaten, maar is werkelijk 
verplicht vogens bestaande jurispudentie. 
Bij opname wordt de patiënt nagekeken en in de status ingeschreven als “nieuwe opname”. 
Gebruik de daarvoor bedoelde sjabloon in het PDMS; dit bevat: 

- reden opname 
- relevante medische voorgeschiedenis, medicijngebruik (incl. dosering), allergieën. 
- klachten en beloop zoals die tot opname op de IC hebben geleid 
- bevindingen / verrichtingen / complicaties bij evt. OK, anesthesie 
- huidige toestand per tractus inclusief relevante lab uitslagen, ECG, X-thorax etc. 
- conclusie en differentiaal diagnose 

 20



 

- beleid 
- welk staflid akkoord 

Dagelijks wordt in de dagdienst de decursus in de medische status beschreven en de 
voorgeschiedenis bijgewerkt. De dagelijkse medische status is in het elektronische 
patiëntendossier uitgebreid voorbereid en u u dient ieder item aan te vullen. Dit gebeurt 
tractusgewijs: 

- algemeen 
- circulatoir (bloeddruk, hartfrequentie, ritme, auscultatie, cardiac output, vochtbalans, 

vasoactiva, ECG, instelling pacemaker!) 
- respiratoir (auscultatie, beademingswijze, bloedgas, sputumproductie, X-thorax) 
- abdomen (onderzoek, maagretentie, defaecatie) 
- voeding en infuus 
- extremiteiten (goed gecirculeerd? oedeem?) 
- infecties (temperatuur, leucocyten, kweken, antibiotica) 
- urogenitaal (diurese, diuretica gebruik, creatinine, ureum) 
- neurologisch (algemene termen, EMV score, ICP, bij EVD ook liquorproductie en 

aspect, op welke hoogte hangt de druppelkamer) 
- psychiatrisch (angstig, verward?) 
- relevante laboratorium uitslagen 
- conclusie 
- beleid 

 

Medische organisatie. 
Het Medisch Hoofd delegeert zijn bevoegdheden betreffende de uitvoering op de IC aan het 
dienstdoend staflid-intensivist (of zijn vertegenwoordiger): de supervisor. Deze supervisor 
bepaalt al het medische beleid. Deze supervisor is in principe van maandag t/m maandag 
dezelfde persoon, behalve in de doordeweekse diensturen waar één van de stafleden de 
dienstdoende avond-nacht supervisor is. De supervisor bepaalt met leidinggevende 
verpleegkundige of  "stip" het opname en ontslagbeleid. Andere aanwezige stafleden bepalen 
het beleid dus niet. Ontslag mogelijkheid op medische gronden van patiënten wordt 
uitsluitend vastgesteld door de supervisor en niet door andere stafleden, arts-assistenten, 
inbrengende specialisten etc. De supervisor-opname coordinator voor alle IC locaties draagt 
zoemer *98-6275.  
Inbrengende specialismen, consulterende specialismen (chirurgen, neurochirurgen, 
cardiochirurgen, etc.) hebben een adviserende rol. Andere specialisten, anders dan de 
intensivisten kunnen daarom geen opdrachten aan IC-verpleegkundigen geven, anders dan 
nadat de gegeven adviezen zijn overgenomen door de supervisor en/of in zijn opdracht 
handelende vertegenwoordiger. Van maandag t/m donderdag is er na de middagronde (dus 
vanaf � 17.00 uur) een dienstdoende avond/nacht supervisor, die in de regel niet dezelfde 
persoon als de supervisor van de dagdienst. De dienstdoende intensivist (of zijn 
vertegenwoordiger) is dan de supervisor en heeft de taken en bevoegdheden als hierboven 
sub. 1 gemeld.  
 
Fellows - in opleiding voor het aandachtsgebied intensive care - kunnen in de 2e helft van hun 
opleiding als vertegenwoordiger van het staflid werken als "coordinator/supervisor". In dat 
geval blijft er echter altijd een staflid-intensivist zijn/haar hiërarchische chef en deze wordt 
dan "hypervisor" genoemd. Op de IC werkzame artsen dienen zwaarwegende adviezen van 
overige specialismen altijd te bespreken met de supervisor alvorens te implementeren. 
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De diensten en roosters van de assistenten en Fellows. 
Op onze IC werken artsen in opleiding tot specialist (AIOS's), arts-assistenten niet in 
opleiding (ANIO'S) en artsen in opleiding voor het aandachtsgebied intensive care die fellows 
genoemd worden, zijnde AIOS die in het laatste gedeelte van hun opleiding tot specialist 
zitten of reeds de opleiding tot medisch speicalist hebben afgerond. Deze artsen werken op 
een hiërarchische manier, waarbij de oudere meer ervaren arts de jongere superviseert. Dit 
geldt vooral buiten de kantooruren: de diensten. Al deze artsen werken onder 
verantwoordelijkheid van de staf-intensivist.  
Er bestaat een rooster voor de assistenten en fellows, waarbij recht gedaan wordt aan de 
hiërarchie binnen deze groep. Op ieder moment van de dag is er een oudere assistent of 
Fellow alsmede een jongere assistent.  
De werktijden van deze groep zijn:  

- van 07.30u tot 17.00u (minimaal 5 artsen, inclusief medium care) 
- van 15.30u tot 24.00u (minimaal 3 artsen waaronder 1 fellow)  
- van 23.30u tot 08.30u (minimaal 3 artsen waaronder 1 fellow) 

Tijdens de diensturen zullen alle patiënten in eerste instantie gezien worden door de jongste 
assistent, gesuperviseerd door de fellow.  
 
In het allerlaatste deel van hun opleiding kunnen indien de roosters dat toelaten de fellows in 
het kader van hun opleiding bereikbaarheidsdiensten doen, nadat de medische staf dit 
opportuun geacht heeft voor de betreffende fellow. 
 

Medium Care buiten kantooruren 
Opnames vinden plaats na overleg en toestemming van het dienstdoende staflid. Alle 
potentiële opnames worden vóór opname beoordeeld teneinde de zekere indicatie voor MC te 
stellen. Patiënten bij wie op korte termijn een verslechtering van het klinisch beeld verwacht 
kan worden met bijbehorende IC opname indicatie of patiënten met bedreigde bovenste 
luchtwegen horen niet opgenomen te worden op de MC (maar op de IC). 
De procedure is mutatis mutandis identiek aan de IC opname. Van alle MC patiënten wordt 
een korte aantekening in de status gemaakt betreffende de diensturen. Waar gepast kan 
bijvoorbeeld worden volstaan met: “geen bijzonderheden. S.q.a. Kan naar zaal.” 
 
 

Extra aandachtspunten en algemene informatie t.b.v. arts-
assistenten: 

Handleiding systematisch werken op de intensive care 
 
 
Inleiding 
 
Veel arts-assistenten anesthesiologie en chirurgie die voor het eerst een stage op de intensive 
care komen doen hebben in het begin moeite om greep te krijgen op wat zich daar allemaal 
afspeelt. Andere beademingsmachines, andere behandelprotocollen en patiënten met 
complexe problematiek zorgen er samen voor dat men in het begin het idee heeft van 
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complicatie in complicatie te vallen en overal achteraan te lopen. Inderdaad is het zo dat het 
om complexe patiënten gaat en dat men niet in een stage van enkele maanden een volledige 
intensivisten-opleiding kan doen. Om de  hiervoor benodigde vakkennis op te doen heeft men 
tot twee jaar fulltime IC-ervaring en opleiding nodig. Toch is het goed mogelijk om in 
beperkte tijd een goed idee te krijgen van hoe je moet omgaan met een IC-patiënt. Globaal 
gesproken is de aanpak van alle IC-patiënten namelijk hetzelfde. Bovendien ligt de aanpak 
van IC-patiënten in het verlengde van de aanpak van acute SEH-patiënten waarmee de 
AIOS’s anesthesiologie en chirurgie wel goed bekend zijn. 
 
Doel 
In de eerste plaats is deze handleiding bedoeld om de AIOS ‘s te leren hoe je op systematische 
wijze tot diagnostiek en behandeling van IC-patiënten komt. In de tweede plaats is het de 
bedoeling om te laten zien dat deze aanpak van de IC-patiënt in wezen een verdere 
ontwikkeling is van de aanpak van een acute SEH-patiënt waarmee de AIOS’s 
anesthesiologie wel bekend zijn. 
 
Methode 
We zullen eerst de aanpak van een acute patiënt op de SEH bespreken. Daarna zullen we de 
aanpak van complexe lange liggers op de IC uiteen zetten. Vervolgens zullen we beide 
vergelijken. 
 
De opvang van de acute patiënt op de SEH 
De opvang van acute, vitaal bedreigde patiënten verloopt tegenwoordig op gestandaardiseerde 
wijze via de ATLS-methode. De essentie van de ATLS  is eenvoudig weer te geven. Men gaat 
uit van het gegeven dat de outcome van een multitrauma-patiënt het beste is indien in het 
eerste uur na het trauma (het zgn. golden hour) de vitale functies van ventilatie en circulatie 
geoptimaliseerd worden. Op deze manier wordt m.n. de integriteit van het brein het best 
gewaarborgd. De volgorde van werken wordt bepaald door het principe ”treat first what kills 
first“: 

- A van Airway: de vrije luchtweg wordt gewaarborgd. 
- B van Breathing: de gaswisseling wordt geoptimaliseerd d.m.v. beademing met 100% 

zuurstof 
- C van Circulatie: men verschaft zich toegang tot de circulatie en de patiënt krijgt 

adequate fluid resuscitatie / vocht infusie 
- D van disability: beoordeling van de neurologische toestand d.w.z. AVPU-score [A 

van alert, V van reactie op vocale stimuli, P van reactie op pijn, U voor 
“unconscious”], pupillen, lateralisatie; toepassen van aanvullende breinbeschermende 
maatregelen 

- E van expositie: uitkleden en inspecteren van de patiënt  
- E van  environment: voorkomen van afkoeling  

 
Aldus wordt de patiënt onderzocht en behandeld volgens het A-B-C-D-E systeem. Men gaat 
niet naar een volgende letter voordat de afwijkingen die bij de vorige letter gediagnostiseerd 
zijn, behandeld zijn. De cyclus wordt regelmatig herhaald om het effect van eerdere 
interventies te evalueren en verslechtering van de toestand door nieuwe problemen tijdig op 
het spoor te komen en te behandelen. Van essentieel belang bij dit systeem is dat het bij iedere 
vitaal bedreigde patiënt kan worden toegepast zonder dat bekend is hoe patiënt in deze 
toestand geraakt is en zonder diagnose. 
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De aanpak van de IC-patiënt 
Voor de initiële opvang en behandeling van een IC-patiënt is het belangrijk dat men zich 
realiseert dat er in wezen meestal maar twee IC indicaties bestaan nl. respiratoire en/of 
circulatoire insufficiëntie. Dit zijn exact dezelfde problemen die  de acute patiënt op de SEH 
ook heeft. Derhalve verloopt de initiële stabilisatie van een IC-patiënt op dezelfde wijze als 
die van een acute, vitaal bedreigde patiënt op de SEH: A-B-C-D-E. 
Door de initiële  stabilisatie wint men tijd om na te denken over een strategie voor de lange 
termijn. In deze strategie moeten twee elementen zitten.  

- Diagnostiek: de patiënt wordt in een vaste volgorde van kop tot teen nagekeken 
o C.Z.S.: Ramsay- of G.C.S.-score, pupillen, lateralisatie, sedativa 
o Ventilatie: frequentie, drukken, AMV, I:E-ratio, FiO2, BGA (bloedgas 

analyse), compliantie, oxygenatie-index, sputum, auscultatie, X-thorax 
o Circulatie: frequentie, ritme, RR, CVD, PAP, PAOP, CI, inotropica, diurese, 

perifere circulatie, auscultatie 
o Tr. Digestivus : inspectie, percussie, auscultatie, palpatie, voeding, defecatie 
o Tr. Urogenitalis: urineproductie en  –aspect, creat en ureum, diureticagebruik 

en vochtbalans 
o Extremiteiten:voedingstoestand, oedeem, circulatie,  thromboseverschijnselen 
o Infectiologie: temperatuur, leuco’s, antibiotica, kweekuitslagen 
o Laboratoriumgegevens/beeldvormend onderzoek  
 
Door de patiënt op deze wijze in kaart te brengen krijgt men inzicht in het 
(dys)functioneren van de diverse orgaansystemen van de patiënt. Dit is 
noodzakelijk, maar niet voldoende. Immers, dysfunctioneren van een 
orgaansysteem kan vele oorzaken hebben. De gevonden afwijkingen kunnen pas 
op hun waarde worden geschat indien ze allemaal onder een noemer gebracht 
kunnen worden: de diagnose. 

 
- Opstellen van een behandelplan.Een behandelplan bestaat uit twee onderdelen:  

o De oorzakelijke behandeling van de gediagnostiseerde aandoening  
o De behandeling van de door de aandoening veroorzaakte pathofysiologie: waar 

nodig en mogelijk ondersteuning van dysfunctionerende orgaansystemen. 
Soms moet de  functie van organen zelfs tijdelijk worden overgenomen.  

Beide onderdelen van het behandelplan worden tegelijkertijd uitgevoerd. Als de 
patiënt zover hersteld is dat hij gedetubeerd kan worden en geen inotropie meer 
nodig heeft kan patiënt naar de medium care of de afdeling worden overgeplaatst. 
Met nadruk moet nog gesteld worden dat het doel van de behandeling primair is 
om de patiënt in zo goed mogelijke toestand van de IC te krijgen. Dat hoeft niet in 
te houden dat de patiënt volledig genezen is van de aandoening die hem IC-
behoeftig heeft gemaakt. In vele gevallen hebben patiënten een langdurig 
vervolgtraject  van revalidatie en behandeling nodig. Ook zijn er natuurlijk 
patiënten die nooit zullen genezen. De IC-opname moet dan ook gezien worden als 
onderdeel van het totale ziekenhuistraject van de betreffende patiënt: de IC-
opname omvat dat deel van het totale traject waarin de patiënt zodanig ziek is door 
zijn aandoening dat hij er door bedreigd is in zijn vitale functies. 

 
Vergelijking acute vitaal bedreigde patiënt versus IC-patiënt 
De setting waarin een acute patiënt op de OK of de SEH wordt gezien verschilt sterk van de 
IC-setting. Op de OK of de SEH behandelt de arts doorgaans maar één patiënt in een 
enigszins hectische omgeving. Op de IC is de arts behalve voor de nieuwe opname ook nog 
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verantwoordelijk voor andere patiënten. Voordeel van het werken op de IC is wel dat de 
werkomgeving daar beter gestructureerd is en de verpleegkundigen de reeds aanwezige 
patiënten goed kennen en veel problemen zelfstandig of met minimale aanwijzingen kunnen 
oplossen.  In eerste instantie is de aanpak van de acute patiënt op de SEH en de IC-patiënt 
identiek. Beide categorieën zijn op dezelfde wijze bedreigd in hun vitale functies. Daarom 
worden beide in eerste instantie gestabiliseerd via het A-B-C-D-E systeem. Door de patiënt op 
deze wijze te stabiliseren wordt tijd gewonnen. 
 
Bij de SEH-patiënt wordt deze tijd gebruikt om de patiënt over te plaatsen naar een volgende 
afdeling in het ziekenhuis waar de definitieve behandeling plaats kan vinden. 
 In principe verdwijnt de patiënt daarmee uit het blikveld van degene die de primaire opvang 
heeft gedaan. Bij de IC-patiënt wordt de tijd gebruikt om een diagnostisch en therapeutisch 
plan te ontwikkelen dat er toe moet leiden dat de patiënt niet langer IC-behoeftig is. Pas na 
uitvoering van dit plan wordt de patiënt naar de medium care of de afdeling overgeplaatst en 
verdwijnt de patiënt tenslotte uit het blikveld van de IC-arts. 
 
 

Uitgangspunten en verantwoording voor de werkzaamheden van 
fellows op de intensive care afdeling.  
 
Achtergrond. Een fellow komt als bijna- of kant-en-klare specialist met een ruime klinische 
ervaring op de intensive care, om zich hier toe te leggen en verder te bekwamen in het door 
hem/haar gekozen vakgebied. Gedurende het eerste gedeelte van de opleiding betekent dit dat 
de fellow voornamelijk ‘aan het bed’ in de voorwacht werkzaam zal zijn, teneinde zijn/haar 
klinische vaardigheden op intensive care gebied verder te ontwikkelen. In het tweede gedeelte 
van de opleiding zal de fellow steeds meer staftaken en logistiek/organisatorische 
werkzaamheden gaan verrichten. Van de fellow wordt ook verwacht om in het 2e deel van 
zijn/haar opleiding (enig) wetenschappelijk onderzoek te verrichten.  
 
Positie en verantwoordelijkheden.  De positie van deze fellow is een wezenlijk andere dan 
die van de arts-assistent (AIOS of ANIOS) op de IC. Dit dient vanaf het begin voor eenieder 
(verpleegkundigen, arts-assistenten, andere specialismen) duidelijk te zijn, ook wanneer de 
fellow werkzaamheden in de voorwacht verricht. Dit uit zich onder andere in de begeleidende 
taken die de fellow reeds in dit stadium op zich neemt.  
Vanaf het begin van de (twee-jarige) opleiding zal de fellow begeleidende en superviserende 
taken naar de AIOS/niet-fellow toe verrichten. Indien de fellow werkzaam is in de voorwacht 
zal hij/zij de arts-assistenten die op dat moment werkzaam zijn superviseren. De fellow is dus 
‘aanspreekbaar’ voor de hele IC en niet alleen voor zijn of haar ‘A- of B kant’. Dit geldt in 
versterkte mate in de avond- en nachtdiensten, waar de fellow verantwoordelijk is voor alle op 
de afdeling ICV opgenomen patiënten. Het is daarom altijd de fellow (en niet de arts-
assistent) die tijdens avond/nachtdiensten telefonisch overleg met de achterwacht voert.  
Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich ook in het opstellen van het assistentenrooster, 
waarvoor één van de fellows verantwoordelijk is.  
 
Onderwijs. Na drie maanden kan de fellow worden betrokken bij het klinisch onderwijs aan 
arts-assistenten en IC-verpleegkundigen. Dit betekent dat de fellow klinische lessen over IC-
gerelateerde onderwerpen zal verzorgen voor verpleging en/of arts-assistenten. Ook zullen de 
fellows betrokken worden bij de basiscursus aan AIOS. Verder hebben de fellows de 
verantwoordelijkheid voor het refereerrooster; de arts-assistenten die een referaat houden 
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worden door een van de fellows begeleid en ‘gecoacht’ bij hun keuze van 
onderwerp/wetenschappelijk artikel en bij de uitwerking hiervan. De fellows verzorgen zelf 
de referaten en overzichtsbesprekingen bij het fellow-onderwijs (zie verder) en participeren 
zelf niet in het assistenten-refereerrooster.  
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Organisatorische en logistieke taken.  
Na minstens 6 maanden fellowship vertaalt de extra verantwoordelijkheid van de fellows zich 
in een toenemend aantal logistieke en organisatorische taken. In concreto betekent dit dat de 
fellow de coördinator pieper 6275 met enige regelmaat zal dragen, en (zulks in overleg met 
het dienstdoend staflid/supervisor) verantwoordelijkheid zal dragen voor de in- en uitstroom 
van patiënten op de medium care en intensive care afdelingen. De fellow draait op dit moment 
nog steeds uitsluitend voorwachtdiensten, maar krijgt binnen deze diensten dus meer 
verantwoordelijkheden, ook naar de andere specialismen en naar de verpleegkundigen toe.  
De nadruk in deze fase van de opleiding ligt nog steeds op het uitbreiden en verdiepen van de 
klinische en organisatorische vaardigheden. De belasting van het overdag dragen van pieper 
6275 kan zodanig zijn dat de betreffende arts nauwelijks aan klinisch werk toekomt, hetgeen 
kan betekenen dat het staflid bijspringt en de 6275 taken weer ten volle overneemt. Het 
kennismaken en aanleren van deze organisatorische en logistieke aspecten van het IC-bedrijf 
verdient in deze fase wel enige, maar niet alle aandacht. Gemiddeld zal de fellow gedurende 
circa een op de drie ‘dagdiensten’ pieper 6275 dragen, de andere twee dagen zullen uitsluitend 
aan klinische taken besteed worden. Uiteraard blijft, ook op dagen dat de fellow niet de 6275 
draagt, de superviserende taak naar de AIOS’s toe gehandhaafd.  
Het dienstdoende IC staflid zal ernaar streven de fellow zoveel mogelijk te betrekken bij de 
besluitvorming en logistiek rondom de in- en uitstroom van patiënten op de IC. 
 
Wat betreft het overleggen met de achterwacht/dienstdoend staflid overdag en met name 
tijdens diensten gelden voor fellows andere regels dan voor AIOS’s. De fellow kan als in een 
aantal situaties in de laatste fase van zijn/haar opleiding meer naar eigen inzicht handelen 
(voorbeelden: start vasoactieve medicatie, consulteren andere specialismen, inzetten 
diagnostiek, wijzigen antibiotisch beleid eventueel in overleg met de microbioloog), uiteraard 
met inachtneming van de vigerende gang van zaken, richtlijnen en gewoontes van de afdeling 
ICV. De fellow overlegt naar eigen inzicht (telefonisch) met de achterwacht/supervisor. 
Waarover wel en waarover niet overlegd moet worden valt moeilijk exact aan te geven, maar 
er gelden een aantal spelregels. Overleg en/of het op de hoogte brengen van de 
supervisor/achterwacht van een bepaalde gebeurtenis vindt in principe plaats bij: 
 
• Ernstige verslechteringen in de klinische situatie van een patiënt; 
• Grote beleidswijzigingen bij een patiënt; 
• Abstinerend beleid/staken van de behandeling bij een patiënt; 
• Discussies of onenigheid met een staflid van een ander specialisme;  
• Indien een leidinggevend IC verpleegkundige uitdrukkelijk hierom vraagt; 
• Verder naar eigen inzicht van de dienstdoende fellow. 
 
Over de (on)mogelijkheid van opnames op de IC of MC worden (in verband met logistiek van 
de volgende dag) vooraf (bij het ingaan van de dienst van fellow en  supervisor) afspraken 
gemaakt. Binnen deze afspraken heeft de fellow handelingsvrijheid. Indien hij/zij van deze 
afspraken af wil wijken, bijvoorbeeld in verband met een spoedeisende situatie of 
gewijzigde/onvoorziene omstandigheden, dient overleg met het dienstdoend staflid/supervisor 
plaats te vinden. In principe worden alle aanmeldingen/verzoeken voor overplaatsing naar de 
IC besproken met de supervisor. 
 
In de laatste fase van de opleiding gaat de fellow ook daadwerkelijk supervisiediensten 
inclusief bereikbaarheidsdiensten thuis doen, zulks met een ‘hypervisor’ op de achtergrond.  
De exacte indeling en frequentie is echter mede afhankelijk van logistieke factoren. In 
principe wordt begonnen met weekend diensten als supervisor. 
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Indien één van de fellows weekenddienst heeft zal hij met het staflid dat hypervisie heeft 
afspreken wanneer de hypervisor in huis komt voor overleg en eventueel hulp. De hypervisor 
zal minstens eenmaal op de dag op het met de fellow afgesproken tijdstip in huis aanwezig 
zijn voor overleg, en uiteraard zoveel vaker als nodig.  
NB: de ‘hypervisor’ blijft altijd eindverantwoordelijk voor de gebeurtenissen op de IC. Dit is 
noodzakelijk uit opleidingstechnisch oogpunt (intensive care opleiding vereist 24 uurs 
aanwezigheid of achterwacht door een gediplomeerd intensivist). 
 
De fellow-supervisor overlegt naar eigen inzicht telefonisch met de hypervisor. Overleg dient 
in ieder geval altijd plaats te vinden over de volgende zaken: 
 
• Instellen abstinerend beleid/staken van de behandeling bij een patiënt. 
• Conflicten of onenigheid met een staflid van een ander specialisme. Dit kan zich 

bijvoorbeeld voordoen bij weigeren van een patiënt op medische gronden (een ander 
specialisme wil een patiënt laten opnemen op de IC, maar de fellow is het oneens met de 
indicatie). 

• Indien een leidinggevend IC verpleegkundige (of stip tijdens de diensten) uitdrukkelijk  
hierom vraagt. 

 
De fellows mogen deelnemen aan het staf-staf overleg (overleg verpleegkundige staf – 
medische staf). Het rooster is beschikbaar op het secretariaat en de fellows zorgen zelf voor 
een indeling. 
 
NB. In de laatste fase van de opleiding draait de fellow naast supervisie- 
enachterwachtdiensten ook nog steeds diensten in de voorwacht, dit onder de hiervoor 
beschreven condities. De ‘verdeling’ tussen voorwachtdiensten en 
supervisie/bereikbaarheidsdiensten is mede afhankelijk van de bezetting van de bestaande 
formatieplaatsen. Tijdens het draaien van voorwachtdiensten in huis in het tweede jaar van de 
opleiding gelden dezelfde spelregels voor overleg met het dienstdoend staflid als het geval is 
wanneer de fellow zelf supervisie heeft. Dit betekent dus een grotere speelruimte dan in de 
eerste fase.  
 
Alle fellows nemen deel aan het fellow-onderwijs ter voorbereiding op het Europees examen 
intensive care geneeskunde (EDIC). In principe is het de bedoeling dat de fellows in het 
laatste deel van hun opleiding dit examen afleggen.  
 

Indeling fellows op IC locatie 
Fellows zijn op beide IC locaties werkzaam en worden volgens een afwisselend schema 
ingedeeld opdat in de gehele opleiding overdag ongeveer even veel tijd wordt doorgebracht 
op iedere locatie. 
 
 

Specifieke informatie voor AIOS interne geneeskunde 
 
Doel van de stage 
Van de AIOS wordt verwacht dat hij of zij leert om acute en complexe medische situaties te 
analyseren, in staat is prioriteiten te stellen ten aanzien van diagnostiek en behandeling 
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alsmede het instellen van therapie zoals die op een afdeling voor intensieve zorg wordt 
toegepast. De AIOS wordt geacht ook onder grote tijdsdruk te kunnen werken. Binnen de 
afdeling wordt hiervoor een tractus-gewijze benadering van de patiënt gebruikt. 
 
Vaardigheden: 
 
Van de AIOS wordt verwacht dat hij of zij aan het eind van de stage: 
 
• in staat is om overzicht te houden over complexe patiënten en in samenwerking met 

andere disciplines en specialismen een consistent behandelbeleid te voeren 
• bekend is met de indicaties voor het inbrengen van een centrale lijn en deze ook 

daadwerkelijk kan inbrengen. 
• bekend is met de indicaties voor het inbrengen van een PA-catheter, de gevonden 

meetresultaten kan interpreteren, hierop therapie kan instellen en deze verrichting een 
aantal malen heeft uitgevoerd. 

• bekend is met de indicaties tot beademing, de gebruikelijke beademingstechnieken kent en 
kan instellen en in staat is aan te geven hoe een afwenprocedure moet verlopen 

• bekend is met de indicaties tot nierfunctievervangende therapie en praktische uitvoering 
hiervan 

• in staat is ernstig verlopende infecties te behandelen 
• in staat is patiënten met auto-intoxicaties te behandelen 
• in staat is om de behandeling van postoperatieve patiënten vorm te geven 
• in staat is acute opvang van ernstig zieke patiënten te verrichten, zowel op de shockroom 

als op de intensive care afdeling 
• in staat is om thoraxfoto’s van IC patiënten te interpreteren 
• in staat is adequaat te rapporteren aan huisarts en andere betrokken behandelaars over het 

ziektebeloop van door hem of haar behandelde patiënten. 
• intubatievaardigheden aan te leren voor ongecompliceerde situaties 
• transporten van beademde patiënten te begeleiden 
 
Binnen de stage bestaat er voor de AIOS de mogelijkheid tot het doen van onderzoek, waarbij 
retrospectief onderzoek of deelname aan lopende projecten in overleg mogelijk is. 
 
Op dinsdagen om 17.00 uur is voor alle AIOS’s interne geneeskunde die ingedeeld zijn in de 
avond of dagdienst deelname aan de klinische demonstratie van de afdeling interne 
geneeskunde verplicht. Dit geldt dus ook voor de AIOS-fellow. 
 

Specifieke zaken voor fellows anesthesiologen en internisten 
- Internisten: internisten in opleiding voor het aandachtsgebied beginnen voor zover 

logistiek mogelijk met de stage anesthesiologie van 3 maanden. Deze tijd wordt 
doorgebracht op de afdeling anesthesiologie van het VUmc. De coördinator is drs. 
Breukers in samenspraak met prof. Loer. 

- Anesthesiologen: anesthesiologen in opleiding voor het aandachtsgebied dienen bij het 
secretariaat een “internistisch” programma te plannen waarbij individueel onderwijs 
gedurende 1½ uur wordt gegeven door één van de stafleden. Een ronde langs alle 
stafleden wordt gemaakt volgens een door het secretariaat opgesteld schema. 

- Op vrijwillige basis bestaat de mogelijkheid om een 1 à 2 daagse snuffelstage 
microbiologie te doen. Contact opnemen met secretariaat MMB. 
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HOOFDSTUK 2 
 

Opnames 
 
 

Opname Intensive Care Volwassenen. 
 
De opname indicatie wordt gesteld door het staflid die tevens beslist of opname plaats kan 
vinden, in nauwe samenspraak met de verpleegkundige discipline. In principe worden alle 
opnamen vooraf met het dienstdoende staflid besproken. De volgende leidraad kan worden 
gehanteerd voor het stellen van de algemene IC opname indicaties: 

- bedreigde of dysfunctionerende vitale functies met de potentie van reversibiliteit 
- bedreigde bovenste luchtwegen, waarvoor niet allereerst een OK indicatie bestaat 

Expliciet geen IC opname indicaties zijn: 
- hemorrhagische shock waarvoor spoedchirurgie geïndiceerd is 
- levensbedreigende aandoening bij (pre-) terminale patiënt zonder dat er sprake is van 

potentiële reversibiliteit 
Overigens wordt verwezen naar de vigerende opnamecriteria van de NVIC, zoals beschreven 
in het NTvG door J. Bakker c.s. zoals elders apart beschreven in dit richtlijnenboekje.  
 
Incidenteel komt vanuit de IC-pediatrie de vraag om een IC behoeftig kind op te nemen op de 
ICV. Bij een dergelijke vraag is altijd sprake van overmacht. De volgende richtlijn is daarbij 
van toepassing. Uitdrukkelijk geldt deze richtlijn niet de electieve opnames, bijvoorbeeld na 
een (bijzondere) geplande operatie. 

1. Het verzoek wordt gedaan door de kinderintensivist 
2. Het gewichtscriterium is plusminus 40 kg of hoger 

Reden: geneesmiddelen dienen in voor ons gebruikelijke oplossingen te kunnen 
worden gegeven. En patiëntjes moeten kunnen worden behandeld met onze eigen 
apparatuur. 

3. Behandeling vindt plaats in goed overleg met kinderartsen. ICV is altijd 
hoofdbehandelaar. 

4. Opname vindt plaats in overleg tussen medisch coördinator en leidinggevend 
verpleegkundige. 

5. In geval van onduidelijkheid of geen overeenstemming tussen medisch coördinator en 
leidinggevend verpleegkundige vindt overleg plaats met het hoofd of subhoofd van de 
afdeling ICV. 

 
 

Opname policy & logistiek 
De medische staf ICV is vanaf opname eindverantwoordelijk voor de behandeling. Alle 
opnames moeten zijn goedgekeurd door de dienstdoende intensivist. Maar: 

- reanimaties of opnames kunnen geen uitstel dulden wanneer de aandoening 
onmiddellijk levensbedreigend is (bijvoorbeeld diepe shock of ernstige hypoxie), 
tenzij er duidelijke geschreven directieven in de medische status zijn die anders 
aangeven. 
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- Dergelijke spoedopnames worden zo snel als maar mogelijk besproken met de 
dienstdoende intensivist 

Opname op de intensive care is bedoeld voor patiënten met actuele of potentiële uitval van 
vitale orgaansystemen, die reversibel lijkt met behulp van intensive care ondersteuning. 
Indien patiënten worden ingebracht/verwezen door een andere afdeling, dan worden bij 
opname op de IC afspraken gemaakt over beschikbaarheid van een “zaalbed” voor het 
moment dat patiënt vanaf de IC kan worden overgeplaatst. Dit wordt aangetekend in de status. 
Dit geldt ook voor niet-electieve postoperatieve IC opnames. 
 

Ontslag policy & logistiek 
Alle ontslagen moeten als zodanig zijn goedgekeurd door de intensivist/supervisor. Er dient 
altijd een brief en/of schriftelijke overdracht te zijn die de patiënt vergezelt en ingeval van 
bijzonderheden wordt (telefonisch) contact opgenomen met de afdeling (arts) waarheen de 
patiënt wordt overgeplaatst.  
 

Overlijden van patiënt op IC 
De dienstdoende intensivist moet op de hoogte worden gesteld van ieder overlijden op de IC. 
De dienstdoende assistent/fellow draagt zorg voor: 

- Papieren afhandeling, inclusief korte standaard brief voor huisarts en aanvraag 
obductie indien toestemming is verkregen. Bij onduidelijkheid of twijfel over invullen 
verklaring natuurlijke door altijd overleg met supervisor, zie ook toelichting hieronder. 

- Afhandeling donatie mogelijkheden conform vigerend protocol. 
- Inlichten van betrokken specialisten / andere afdelingen 
- Inlichten van huisarts per telefoon 
- Vermelding in de status van overlijden, verzoek tot obductie en eventueel verkregen 

toestemming met vermelding van wie (relatie tot overledene) de toestemming wel of 
niet gaf. 

- Inlichten van de GG&GD arts -  na overleg met supervisor - ingeval van trauma (ook 
late complicaties van trauma), gewelddelicten, suïcide, intoxicaties of ook maar enige 
twijfel of onzekerheid over de natuurlijke doodsoorzaak. Dit tevens vermelden in de 
medische status met vermelding van naam GG&GD arts. 
 
Toelichting: wanneer geen verklaring van natuurlijke dood wordt getekend, hoeft dit 
niet te betekenen dat de arts overtuigd is van een niet-natuurlijke doodsoorzaak. De 
wetgeving is zodanig dat in geval van twijfel over een natuurlijke doodsoorzaak de 
GG&GD arts wordt ingelicht. Ook wanneer de GG&GD arts wordt ingelicht, dient 
om toestemming voor obductie te worden gevraagd, met als toelichting dat wij dat pas 
kunnen effectueren nadat de GG&GD arts (i.c. de officier van justitie) het lichaam vrij 
heeft gegeven of wanneer de GG&GD arts oordeelt dat er sprake was van een 
natuurlijke dood. 
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Richtlijnen bij nieuwe opname 
 
A. De spoedopname vanaf SEH of zaal of O.K. 

- Zorg voor goede overdracht van de inbrengend specialist en verzamel zoveel mogelijk 
informatie; vraag altijd tevens om schriftelijke overdracht in de medische status. 

- Primair onderzoek van de patiënt met 
o Zeker stellen luchtwegen, ademhaling en geef hoogst mogelijke FIO2 totdat 

eerste bloedgas analyse (BGA) bekend is. 
o Controleer circulatie en veneuze toegang 

- Secundair onderzoek: volledig onderzoek van de patiënt 
- Statusvoering in PDMS als apart beschreven en conform het invulblad.  
- Invullen van medisch opdrachten formulier (of gepaste plaats in PDMS) 
- Bespreek conclusies en plan met IC verpleegkundige; informeer naar aanvullende 

verpleegkundige informatie & suggesties 
- Stel gepaste monitor mogelijkheden zeker 

o SpO2 
o ECG 
o Arterielijn 
o Maagslang (cave contraïndicaties als bv. recente naad) 
o CVC en/of PA-catheter 

- Basaal aanvullend onderzoek 
o Uitgebreid lab: Volledig bloedbeeld, (eventueel differentiatie), stolling (aPTT 

en PT), Na, K, Cl, Ureum, Creat, leverproeven, bili’s, amylase, CPK totaal en 
CPK-MB, lactaat, CRP, osmolaliteit, glucose, BGA, anion gap,  
bloedkweken conform protocol bloedafname. Verifieer. 
Spijtserum en urine bij onduidelijkheden (bv. Bij mogelijkheid intoxicatie) 

o X-thorax 
o ECG 
NB. Basaal aanvullend onderzoek in principe altijd volledig verrichten. 
 

- Uitgebreid aanvullende onderzoek op indicatie 
o Echo nieren / Echo buik / X-BOZ / CT-scan / Angiografie 

- Inbrengend specialist en familie op de hoogte stellen van bevindingen 
 
B. Opname postoperatief 

- Zorg voor goede overdracht met informatie van operateur en anesthesioloog 
met in ieder geval (schriftelijke) informatie over: 

o Volledige voorgeschiedenis en medicatie 
o Allergieën 
o Preoperatieve inspanningstolerantie en ADL status 
o Operatie indicatie 
o Aard van operatie en eventuele chirurgische complicaties 
o Duur van de operatie 
o Hoeveelheid bloedverlies 
o Inductie anesthesie: gebruikte medicatie en techniek 
o Intubatie: Mallampati classificatie en eventuele problemen 
o Belijning 
o Gebruikte onderhoudsmedicatie voor anesthesie;  
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o Tijdstip en dosis laatst gegeven spierrelaxantia, hypnotica en morfine-
agonisten 

o Gegeven antibiotica: tijdstip en dosis 
o Peroperatief beloop, complicaties en overige medicatie (met name: diuretica) 
o Vochtbalans en diurese 
o Gegeven bloed en bloedproducten 
o Beademing peroperatief: instellingen 
o Laatste relevante laboratoriumwaarden 
 

- Primair onderzoek van de patiënt 
o Pupil controle 
o Auscultatie beide longen 
o Vaststellen diepte tube t.o.v. tandenrij 
o Controle veneuze toegang 

- Secundair: volledig (lichamelijk) onderzoek 
- Aanvullend: bij spoedoperaties als bij spoedopname. In andere gevallen: bij “routine” 

in ieder geval: Na, K, Cl, Ureum, Creat, Bloedbeeld, BGA, glucose;  
X-thorax bij alle beademde patiënten 
Voor cardiochirurgische patiënten: zie apart protocol 
 

 
C. Opname / overname uit ander ziekenhuis 

- Maak onderscheid tussen overplaatsing uit ander ziekenhuis op verzoek van 
inbrengend specialist VUmc en overplaatsing op verzoek IC uit ander ziekenhuis 

- Bij overname uit ander ziekenhuis dient in geval van (enige) bemoeienis van 
interventie-specialist (cardioloog, snijdend specialist) vooraf contact te zijn geweest 
met interventie-specialist VUmc. 

- Iedere overname uit ander ziekenhuis dient in alle gevallen vóórafgaande iedere 
beslissing besproken te worden met dienstdoend staflid 

- In telefonisch overleg met specialist de volgende items vastleggen 
o Indicatie overplaatsing 

 Medisch intensive care 
 Medisch niet-intensive care 
 Chirurgisch 
 Logistiek (bijvoorbeeld beddengebrek elders) 
 Sociaal 
 Op verzoek van familie / patiënt 

o Voorgeschiedenis 
o Actuele voorgeschiedenis inclusief datum opname elders 
o Verslag van alle (recente) operaties 
o Beloop op IC 
o Verwachte noodzaak CRRT? Vereist vooroverleg met nefroloog VUmc. 
o Belijning en beademing en eventueel (thorax)drains 
o Huidige parameters 

 Circulatie – vasoactiva en dosis; PA-catheter 
 Respiratoir – ventilator settings en laatste bloedgas 
 Digestivus – voeding? TPV? 
 Urogenitaal – diurese laatste 12 uur, ureum, creat, kalium 

o Laatste (overige) laboratorium uitslagen 
o Kweken, met name multiresistente bacteriën gekweekt 
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o Heeft de afdeling en/of het ziekenhuis een MRSA, MR gram negatief of VRE 
of Clostridium probleem? 

o Mogelijkheden terugplaatsing (afspraken vastleggen) 
o Sociale situatie voorafgaande opname in ander ziekenhuis 
o Familie – problemen – relatie – ingelicht – verwachtingen 
o Patiënt gegevens: naam, geboortedatum, bekend in VUmc? 
o Adviseer over medische begeleiding tijdens transport (MICU). 

 
- Schriftelijke overdracht vanuit ander ziekenhuis is een absolute eis met inbegrip van 

ALLE diagnostische uitslagen inclusief Röntgen foto’s die de patiënt dienen te 
vergezellen.  

- Bespreek routing van patiënt bij aankomst in VUmc met supervisor en verwijzer 
o Alle (poly- en neuro) trauma patiënten opname IC altijd via SEH afdeling, 

tenzij er sprake is van late fase trauma (> 7 dg na trauma) en geen a priori 
verdenking op noodzaak aanvullende diagnostiek 

- Bij aankomst patiënt op IC 
o Overdracht door transporteur (MICU) met informatie over 

 Problemen tijdens transport, met name betreffende vitale functies 
 Verslag van vitale parameters (lijst bloeddruk, hartfrequentie, saturatie 

conform een anesthesielijst)  
 Gegeven medicatie tijdens transport 
 Duur transport 
 Wanneer er onduidelijkheid is of onvoldoende verslaglegging, altijd 

overleg met supervisor. 
 

o Verifieer aanwezigheid van gevraagde geschreven informatie en aanvullende 
gegevens inclusief röntgenfoto’s 

o Pupil controle en voorzover mogelijk neurologische toestand / EMV-score 
o Auscultatie beide longen 
o Vaststellen diepte tube t.o.v. tandenrij 
o Controle veneuze toegang 
o Controle eventuele drains 
o Controle positie en functioneren eventuele iABP (intra-aortic balloon pump) 
o Pas na verificatie van alle hierboven genoemde zaken kan afscheid worden 

genomen van transporteur en is de overdracht voltooid 
o Daarna verdere procedure als bij spoedopname 

 
 
D. Opname MC 

- Opnames vinden plaats na overleg en toestemming van het dienstdoende staflid. Alle 
potentiële opnames worden vóór opname op de MC beoordeeld teneinde de zekere 
indicatie voor MC te stellen. Patiënten bij wie op korte termijn een verslechtering van 
het klinisch beeld verwacht kan worden met bijbehorende IC opname indicatie of 
patiënten met bedreigde bovenste luchtwegen behoren niet opgenomen te worden op 
de MC (maar op de IC). 

- Bij opnames in principe zelfde logistiek als bij IC opname 
- Routine postoperatieve opnames behoeven in de regel alleen beperkte aantekeningen 

in de status, maar bevatten in ieder geval 
o Relevante operatieve / anesthesiologische details 
o Significante comorbiditeit en voorgeschiedenis 
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o Te anticiperen problemen 
o Conclusies 
o Medisch beleid 
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HOOFDSTUK 3 
 

Procedures 
 

Bloedafname voor diagnostiek: bij opname en ‘routine’ 
 
Dagelijks wordt door de verpleegkundigen bloed afgenomen voor routine diagnostiek. 
Routinematig wordt bepaald op: 
 
Dagelijks klein 
Hb, ht, thr, leuco’s 
Na, K, Ca, fosfaat, magnesium, albumine, kreat, glucose, bloedgas 
 
Dagelijks specifiek voor cardiochirurgie (CCH) en vaatchirurgie patiënten (VAT) 
Hb, ht, thr, leuco’s 
Na, K, kreat, glucose, CPK, CK-MB 
 
Routine 2 maal per week op maandag en donderdag 
CRP 
Hb, ht, thr, leuco’s 
Na, K, Chloor, Ca, fosfaat, magnesium, amylase albumine, kreat, ureum, glucose, bloedgas 
Bili, AF, gammaGT, ASAT, ALAT 
APTT, PT (stolling) 
 
Standaard opname (bedoeld voor routine opnames, mn postoperatief) 
Hb, ht, thr, leuco’s 
Na, K, Chloor, Ca, fosfaat, magnesium, albumine, kreat, ureum, lactaat, glucose, bloedgas 
Bili, AF, gammaGT, ASAT, ALAT, LDH, CPK, CK-MB 
APTT, PT (stolling) 
 
Groot opnamelab (bedoeld voor ernstig zieke, complexe patiënten) 
Hb, ht, MCV, MCH, MCHC, reti’s, thr, leuco’s, diff 
Na, K, Chloor, Ca, fosfaat, magnesium, albumine, kreat, ureum, amylase, lactaat, glucose, 
bloedgas 
Bili, AF, gammaGT, ASAT, ALAT, LDH, CPK, CK-MB 
APTT, PT (stolling) 
Zink, TSH, FT4. 
 
Bijzonderheden / aanvullingen 

- Bij neurochirurgische patiënten bovendien 
o Osmolaliteit dagelijks in geval van mannitol toediening 

- Bij cardiochirurgische patiënten en patiënten met verdenking myocardschade 
bovendien 

o CPK/CPK-MB dagelijks 
o Overige diagnostiek dagelijks: ECG 
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Ingrepen 
 
Algemeen: indien mogelijk worden alle ingrepen aan de patiënt van tevoren uitgelegd. 
Alle AIOS en fellows worden aangemoedigd om alle procedures op de intensive care daar 
waar gepast te leren en te verrichten, met uitzondering van de percutane tracheotomie. Er 
gelden een paar algemene regels 

- Vraag altijd supervisie indien u niet voldoende bekend bent met de ingreep 
- AIOS’s verrichten in principe de ingreep altijd onder supervisie van de senior AIOS 

anesthesiologie (=2e stage van 6 maanden) of de fellow.  
- Voorafgaande iedere ingreep wordt een risico – benefit balans opgemaakt en  

gemotiveerd in de status vermeld 
- Indien het niet lukt, persisteer dan niet oneindig en aarzel nooit om hulp te vragen 
- Indicaties, beloop van de procedure en eventuele complicaties dienen altijd in het 

medisch dossier, PDMS in de daarvoor bestemde velden, te worden vermeld. 
- Ingrepen worden overdag altijd gepland met de leidinggevend verpleegkundige. Neem 

daartoe contact met hem/haar op, zodra duidelijk is dat de ingreep verricht gaat 
worden. Buiten kantooruren wordt de ingreep gepland met de direct betrokken 
verpleegkundige of “stip”. Geef de verpleegkundige voldoende tijd om alles klaar te 
zetten en spreek een tijdstip af. Dit alles geldt uiteraard voor zover de ingreep uitstel 
kan dulden. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de operateur om alle scherpe voorwerpen na 
afloop van de ingreep in de daarvoor bedoelde plastic emmers te deponeren. 

 

Veneuze toegang 
Iedere patiënt, opgenomen op de afdeling ICV dient een adequaat functionerende katheter 
voor intraveneuze toegang in situ te hebben. 
 
 

Perifere IV katheters 
 
Indicaties 

- Eerste keuze IV toegang wanneer maar mogelijk 
- Voorkeursroute voor bloedtransfusie 
- Stabiele IC patiënt die niet langer een CVC nodig heeft 

 
Uitvoering 

- Aseptische techniek met dragen handschoenen 
 
Perifere katheter verwijderen indien niet meer in gebruik 
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Centraal veneuze catheters 
 
Indicaties  

- Meting centraal veneuze drukken.  
- Infusie vasoactieve stoffen (dopamine, dobutamine, noradrenaline, nitroprusside etc.) 
- Infusie hypotone, hypertone of sterk zure c.q. basische vloeistoffen.  
- Haemodialyse, hemoperfusie, plasmaferese.  
- Parenterale voeding.  
- Geen toegang tot de bloedbaan te verkrijgen via perifeer infuus. 

 
In principe wordt bij iedere nieuwe patiënt overwogen of een centraal veneuze catheter 
geïndiceerd is. Wanneer hemodynamische verslechtering wordt verwacht, dan altijd een 
centraal veneuze katheter inbrengen.  
 
Contra-indicaties 

- zijn altijd relatief 
- thrombopenie (<50.000/mm3) en/of ernstige homeopathie 
- locale huidafwijkingen/infecties t.p.v. inbrengplaats 

 
Bijlage: zie beide artikelen uit Intensive Care Medicine, afkomstig van onze afdeling 

 

Vena subclavia via de subclaviculaire benadering 
 
Voordeel: 

- laagste infectie risico 
- goede fixatie 

Nadeel: 
- lager succespercentage 
- hoger complicatie risico 

 
 

V. jugularis interna links/rechts 
 
Voordeel: 

- hoog succes percentage 
- laag complicatie risico 

 
Nadeel: 

- slecht te fixeren bij wakkere patiënt en daardoor bij langer verblijf hoger infectie-
risico 

 
 

V. femoralis links/rechts  
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Voordeel: 
- hoog succes percentage 
- laag complicatie risico; maar cave retroperitoneale bloeding! 

 
Nadeel: 

- regio frequent geïnfecteerd 
- geen/moeilijk PA-catheter op te voeren zonder doorlichting 

 
 

Uitvoering 
Altijd onder strikt steriele omstandigheden, dwz. muts, mondkapje, steriele jas, 
handschoenen, afdekken. Katheters in de vena cava superior worden altijd gecontroleerd 
middels een X-thorax (ligging, pneu?).   
 

Indicaties tot verwijderen:  
• patiënt heeft geen centrale lijn meer nodig. 
• uitwendige tekenen van infectie (roodheid, pus). 
• malfunctie. 
• verdenking cathetersepsis.  
• dislocatie. 
 
Na het verwijderen alleen op indicatie laten kweken door de medische microbiologie. 
Er is geen reguliere d.w.z. geplande lijnenwisseling. Vanwege het infectie risico verdient het 
de voorkeur om lijnen niet te wisselen over een voerdraad maar nieuw te prikken. Als toch 
over de lijn gewisseld moet worden moet vooraf bedacht worden welke voerdraad door beide 
types catheter past. 
 
Ten aanzien van te gebruiken lengtes van de catheter: 
Er zijn 2 lengtes: 16 cm en 20 cm. Voor de subclavia- en jugularis rechts behoort de 
gebruikte lengte 16 cm te zijn, terwijl voor dit voor de subclavia- en jugularis links in 
principe de gebruikte lengte 20 cm dient te zijn. Bij kleine patiënten kunt u ook links de 16 
cm gebruiken. In de lies bij voorkeur de 16 cm lijn gebruiken. 
 
Fixatie 
De catheter dient vrijwel geheel, op ± 2-3 mm na, te worden opgevoerd. Van belang is dat de 
proximale verdikking van de catheter de insteekopening (t.p.v. de huid) niet raakt. (zie 
tekening). De vleugels van de catheter kunt u hierna fixeren met een niet-monofiele draad, 
bijvoorbeeld zijde of mersilene. Er dient GEEN extra hechting direct ter plaatse van de 
insteekopening om de catheter te worden geplaatst, daar dit lijninfecties bevordert. 
 
Tekening: 
 
 
 
 
 
 

huid 
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Hier 2-3 mm ruimte 

 40



 

CATHETERISATIE VAN DE ARTERIA PULMONALIS / PA-CATHETER  
 
Indicaties 
 

- Persisterende hypotensie die niet reageert op de gebruikelijke behandeling en ergo 
onduidelijkheid omtrent de huidige hemodynamische diagnose 

- Longoedeem e.c.i. Met andere woorden het is onduidelijk of er sprake is van 
cardiogeen of non-cardiogeen longoedeem 

- Hypotensie bij anure patiënt is als sub 1, maar de indicatie kan wat “vroeger” gesteld 
worden. 

- Uitgebreid myocard infarct, met name rechter ventrikel infarct, als sub 1e streepje, 
maar de indicatie kan wat “vroeger” gesteld worden. 

- Verdenking op een VSR met metingen van O2 saturatie veneus, in RV en in Art. 
Pulmonalis 

- Ernstig vermoeden pulmonale hypertensie met circulatoir falen 
 
 
Benadering  
 
1. vena subclavia.  
2. vena jugularis interna.  
3. (vena femoralis). 
4. (vena brachialis). 
 
Let op:   controle ballon en het plaatsen van de beschermingssheat (condoom). 
Op 25 cm:  blaas ballon op. 
Op 35-40 cm:  curve rechter ventrikeldruk.  
Op 40-45 cm:  curve a. pulmonalisdruk.   
Binnen 5 cm:  wiggedruk.  
Ballon leeg:  pulmonaliscurve;  
Ballon opgeblazen: wedge = PCWP curve.  
 
 
Complicaties 
 
1. conform centraal veneuze catheter.  
2. ritmestoornissen.  
3. longinfarct.  
4. "knotting"  
5. "failure to wedge".  
 
Ad 1. voorkom infectie: in principe zo snel mogelijk verwijderen: katheter blijft in de regel 

niet langer dan 72 uur in situ, maximaal 5 dagen in situ. 
Ad 2. meest voorkomende ritmestoornis: ventriculaire extrasystolen. Zelden run VESsen, 

ventriculaire tachycardie/fibrilleren, AV-block of asystolie. Meestal passagere ritme-
stoornissen tijdens passage van de rechter ventrikel en de pulmonaliskleppen. Bij 
persisterende ritmestoornissen katheter terugtrekken (met lege ballon!) tot in de vena 
cava superior.  
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Ad 3. voorkom deze complicatie door een wedge meting maximaal 30 seconden te laten 
duren. 

Ad 4. voorkom "knotting": introduceer katheter nooit verder dan 70 cm. Na de curve van de 
rechter ventrikeldruk moet binnen 15 cm. een art. pulmonaliscurve worden gezien. 

Ad 5. kan teken van obstructie in de art. pulmonalis zijn (longembolie). Leg patiënt in 
linker- of rechter zijligging; overweeg doorlichting.  

 
Metingen 
Het doel van een PA-catheter is enerzijds diagnostiek, anderzijds het vervolgen van het 
ziekteproces en het effect van de behandeling daarop. NB Kijk altijd naar curves waar veel 
informatie is uit te halen. Kijk altijd ook naar CO meting curves. Denk met name aan 
tricuspidalis insufficiëntie (hoge V-golf, groter dan a-top, prominent Y-dal), waardoor CO 
metingen bijvoorbeeld niet meer betrouwbaar zijn.  
De volgende metingen en berekeningen worden standaard verricht en genoteerd. 
 

- Systolische, gemiddelde en diastolische druk arterieel 
- Systolische, gemiddelde en diastolische druk art. pulmonalis 
- Wiggedruk (Pulmonary Artery Occlusion Pressure) 
- Centraal veneuze druk  
- Cardiac output / index (in triplo meting op willekeurig tijdstip en alle waarden mee 

laten tellen)  
- Perifere vaatweerstand (SVR) 
- Pulmonale vaatweerstand (PVR) 

 
En indien gewenst: 

- Arteriële zuurstof content 
- Gemengd veneuze saturatie / zuurstof content 
- Zuurstofaanbod (D02) 
- Zuurstofconsumptie (V02) 
- Zuurstofextractie  
- Zuurstofextractie ratio 

 
Parameters en formules  
          normaalwaarde 
 
Mean arterial pressure  MAP (BPsyst + 2 x BPdiast) / 3 > 70-80 mmHg 
 
Central venous pressure CVP rechter atrium druk  1-6  mmHg 
 
Pulm. art. occlusion pressure PAOP linker atrium druk  6-12  mmHg 
 
Cardiac index   CI cardiac output / BSA  2.4-4.0  l/min/m2  
 
Systeemvaatweerstand(index) SVR(I) (MAP-CVP) x 80/CO of CI 1600-2400 
dynes.sec.m2/cm5 

 
Pulm.vaat weerstand(index) PVR(I) (PAP-PCWP) x 80/CO of CI 200-400      
dynes.sec.m2/cm5
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ARTERIELIJN 
 
Indicaties 
 

- Bewaking arteriële bloeddruk 
- Frequente bloedafname 

 
Bij iedere nieuw opgenomen patiënt wordt een arterielijn ingebracht, tenzij hiervoor een 
contra-indicatie bestaat. 
 
Plaats 
Standaard: 

- A.Radialis li./re.; voorkeur patiënt/verpleegkundige 
 
Alternatieve plaatsen: 
1. A. ulnaris li., re. 
2. A. dorsalis pedis li., re. 
3. A. femoralis li., re. 
 

- Infuusnaald 20 Gauge bij cannulatie van de aa. radialis, ulnaris, dorsalis pedis 
Bij moeilijke procedure: voerdraad techniek gebruiken 

- 4 french katheter bij cannulatie van de art. femoralis 
 
Techniek 
Aseptische techniek met steriele jas, kapje, muts en handschoenen. Positie been in lichte 
abductie en enige exorotatie bij aanprikken a. femoralis.  
Overweeg lokaal anaesthesie bij wakkere patiënt. 
 
Complicaties 

- Bloeding 
- Ischemie 
- Thrombose 
- Infectie 

 
N.B. dagelijks controle indicatie, insteekopening, en functioneren. 
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BLAASCATHETER  
 
Iedere patiënt, opgenomen op de Intensive Care krijgt een blaascatheter à demeure. Op 
indicatie wordt de 24-uurs urine verzameld ter bepaling van de creatinineklaring. 
 
Formules creatinine klaring 
 
• Creatinine klaring = (700 x [Urinecreatinine/24 hr]) / [Serumcreatinine] 
 
• Cockroft formule (hiermee is zonder urine uitslagen de geschatte klaring uit te rekenen):                      

Creatinine klaring = ((140 – leeftijd) x lichaamsgewicht) / (0.94 x [Serumcreatinine]) 
 
Bij vrouwen geen 0.94 maar 0.85 invoeren. 

 

Thorax drainage 
 
Indicaties 

- Pneumothorax / spanningspneumothorax 
- Hematothorax 
- Grote hoeveelheden symptomatisch pleuravocht 

 
Algemeen 

- vooraf controle stollingsparameters en thrombocyten aantal en kwaliteit 
- vooraf altijd het risico afwegen tegen potentieel voordeel. Cave risico longpenetratie 

bij verklevingen, intrathoracale operatie in verleden etc. 
- benadering in principe 5e intercostale ruimte, midaxillair: direct boven de rib langs. 
 

Uitvoering 
- Ingeval van spanningspneumothorax bij spoedindicatie: 16G of 14G canule 

 
In alle andere gevallen 

- Chirurgische techniek: incisie, stomp prepareren met behulp van grote vaatklem, 
stompe penetratie thoraxholte, spreiden, verificatie losliggende long digitaal, 
inbrengen drain zonder uitsteken van scherpe trocar (“breinaald”).  Positioneren van 
de draintip: dorsobasaal bij vocht, antero-apicaal bij lucht. 

 
Controle 

- Altijd X-thorax vervaardigen na de procedure voor controle effect en positie drain. 
 
Complicaties 

- Verkeerde plaatsing (extra-pleuraal, subdiafragmaal – milt / lever, intrapulmonaal) 
- Longlaceratie 
- Pneumothorax 
- Bloeding (ter plaatse van:) 

o Lokale incisie 
o Intercostale vaten 
o Long 
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o A. mammillaria interna (IMA) bij anterieure benadering 
o Grote vaten (zeldzaam) 
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Intubatie - Intubatiehandleiding 
 
Inleiding 
 
De indicatie voor een intubatie op de IC is meestal niet dezelfde als de indicatie voor een 
intubatie pre-operatief op de operatiekamer. Op de operatiekamer wordt geïntubeerd om 
anesthesie te kunnen geven, op de IC wordt (tijdelijk) anesthesie gegeven om te kunnen 
intuberen en beademen. Ook verschilt de patiënten groep. De IC patiënten zijn vaak zieker 
dan die op de operatiekamer en zijn vaker hemodynamisch of cardiaal gecompromitteerd en 
hebben bijna altijd een respiratoir probleem. Hierdoor is de weg terug tijdens een niet gelukte 
intubatie op de IC vaak een minder goede optie bij intubatie problemen. Ook kunnen 
anatomische factoren als cervicale- en aangezichts-fracturen, locaal oedeem, uitdroging van 
de mondholte/tong en onrust/oncoöperatief gedrag van de patiënt de intubatie 
omstandigheden bemoeilijken. 
 
Indicatie voor intubatie 
Overwegingen voorafgaande iedere eventuele intubatie: 

- Niet iedere patiënt na een accidentele autodetubatie is per definitie respiratoir 
insufficient 

- Is non-invasieve CPAP ventilatie mogelijk? 
- Kan ik tijdens de intubatie problemen verwachten, zo ja wie kan mij dan helpen (en op 

wat voor termijn kan die hulp beschikbaar zijn). Verifieer beschikbaarheid van 
eventuele hulp. 

- Heb ik alles bij de hand? 
 
Voorbereiden van de intubatie 

- Inschatten intubatieproblemen: Beoordeel mond, mondopening, gebit, nek, trachea, 
aangezicht. (zie ook paragraaf: Inschatten intubatieproblemen)  

- Laat medicatie klaarmaken 
- Zorg voor een goedlopend infuus, beter twee dan een goed lopend infuus. 
- Zuig maag leeg (indien patiënt een maagsonde heeft), breng bij aanwijzingen voor 

maagretentie een maagsonde in om de maag (gedeeltelijk) te legen. Indien 
mogelijk/haalbaar verwijder een aanwezige maagsonde om aspiratie tijdens inductie te 
voorkomen. 

- Zorg dat alle instrumenten en benodigdheden klaar liggen (en test ze van tevoren):  
o Masker + ballon 
o Laryngoscoop (getest) met juiste blad en reserve laryngoscoop  
o Stilet. Stugge stilet in de tube, tube buigen in gewenste vorm (hockeystick) 
o Bruine voerder (gum elastic bougie) of de holle intubatiestilet (als backup) 
o Magilltang (om eventueel tube te kunnen begeleiden)  
o Tube (verwachte maat + 1 maat kleiner) standaard: man 8.0, vrouw 7.0 
o Vacuumsysteem + (Yankauer/zuigcatheters)  
o Guedell/Wendel (in principe niet nodig bij rapid sequence inductie) 
o Te gebruiken medicijnen (zie ook paragraaf medicatie) 
o Monitor (met saturatiegeluidssignaal) 
o Beademingstoestel (met capnografie!)     
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- Maak duidelijke afspraken:  

o Wie doet wat: wie assisteert met het aangeven van de instrumenten en de tube, 
wie geeft cricoiddruk, wie dient medicatie toe/bedient infuus. 

- Positioneer de patiënt zo goed als de locale anatomie dit toelaat. Laat de patiënt met 
het hoofd op klein kussentje/ 2 opgevouwen handdoeken gaan liggen (“sniffing” 
positie) hierdoor wordt het verschil in asrichting van de tracheale/oropharynx/orale as 
zo klein mogelijk, hierdoor komen de verschillende assen van de luchtwegen (zie 
afbeelding) zoveel als mogelijk op één lijn en wordt het mogelijk om de stembanden á 
vue te krijgen met behulp van de laryngoscoop (duwt de tong opzij en trekt de 
epiglottis naar ventraal zodat zicht op de stembanden ontstaat). 

 
 

 
Pre-oxgeneer (de-nitrogeniseer) de patiënt met 100% O2 gedurende 3 minuten via goed 
aansluitend masker of bij coöperatieve patiënt met fasttrack pre-oxygenatie (4 maximale 
ademteugen). Doel is om het N2 uit de alveoli uit te wassen, zorg dus dat de patiënt tot 
intubatie 100% O2 inademt. Veelal is het voor de patiënt het meest comfortabel wanneer 
hij/zij zittend is in deze fase. 
Vervolgens, als de voorbereidingen optimaal zijn: inductie/intubatie (zie paragraaf intubatie 
technieken). 
 
Inschatten van intubatieproblemen 
Om dit goed te kunnen inschatten, ga de volgende zaken na in een zo vroeg mogelijk stadium. 

- Eerdere intubatie(problemen) via anamnese/status  
- Allergieen voor medicatie/infusievloeistoffen  
- Cardiovascularie conditie? 
- Anatomische afwijkingen die intubatie kunnen bemoeilijken:  

o Harde halskraag  
o Haloframe 
o Rheumatoïde artritis (atlant-occipitale subluxatie)  
o Aangezichtsfracturen 
o Oedeem zwelling hals/aangezicht 
o Losse gebitselementen 

 47



 

o Bloedingen in neus/keelholte 
o Retrognatie/micrognatie/Vogelgesischt 
o Overbeet. 

 
- Beoordeel mondopening/interdentale afstand: minder dan 3 cm: inbrengen van 

laryngoscoop is dan niet mogelijk. 
- Indien mogelijk laat patiënt in zittende positie, de mond zo ver mogelijk opendoen en 

beoordeel Malampatti/Samsoon score: MP I-IV. (evt bij niet cooperatieve patiënt in 
zelf voorzichtig kijken met tongspatel of laryngoscoop. MP>2: vergrote kans op 
moeilijke intubatie. 

  

 
 
Beoordeel thyreomentale afstand (normaal >7 cm) 
Beoordeel nekflexie/extensie (normaal > 35 graden) 
 
Bij twijfel intubatiemogelijkheden 

- Indien uitstel mogelijk: overleg met supervisor over alternatieve mogelijkheden 
- Indien uitstel niet verantwoord: zoek hulp bij het bed (supervisor-intensivist, collegae, 

anesthesioloog, KNO-arts) en zorg dat alternatieve technieken voorhanden zijn. 
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Medicatie 
Op de IC wordt veelal reeds medicatie gegeven die nodig is voor een succesvolle intubatie bij 
de patiënt die respiratoir insufficiënt is of dreigt te worden: denk daarbij bijvoorbeeld aan 
vasoactieve medicatie.  
Adequate anesthesie voor intubatie berust op een aantal pijlers:  

- hypnose 
- spierrelaxatie en  
- analgesie.  

Veel hiervoor toegepaste middelen zullen hieronder kort besproken worden. 
 
Hypnose 
Hypnotica moeten worden toegepast bij iedere patiënt met een GCS >8 voordat spierrelaxatie 
wordt gegeven. 
 
Etomidaat 
Ampul 2mg/ml 10ml: voor snel (maar ook kortdurend) effect 
Indicatie: inductie hypnose ivm intubatie. 
Werking: veroorzaakt CNS depressie door stimulering van het GABA systeem. 
Bij hypoalbuminemie: verhoogde fractie farmacologisch actief etomidaat. 
Korte werkingsduur m.n. t.g.v. redistributie.  
Metabolisme door hydrolyse in lever en plasma. 
 
Voordelen: 

snel werkzaam < 1 minuut  
minder cardiodepressief (behalve bij ernstig hypovolemische patiënten ) 

Nadeel:  
kort werkzaam 
niet geschikt voor continue toediening 
onderdrukt bijnierschors functie  

 
Dosering:  
0,2-0,4 mg/kg (snel) (dit is gemiddeld 1 ampul a 20 mg) 
 
Cave 
De werkingsduur na eenmalige toediening is slechts enkele minuten. Zorg daarom altijd voor 
aanvullende hypnotica (propofol, midazolam) en start dit binnen enkele minuten na 
toediening van de etomidaat. Dit betekent dus: al klaar laten maken voor je begint aan de 
intubatie. 
 
Propofol 
Let op: 2 concentraties mogelijk: 20mg/ml (flacon 50ml), 10 mg/ml. (ampul 20 ml) 
Indicatie: inductie hypnose, sedatie 
Dosering: inductie 1-1,5 mg/kg, langzaam iv toedienen 
Bijwerkingen: negatief inotroop, vasodilatatoir, dosisgerelateerde hypotensie, negatief 
chronotroop, respiratoir depressief, pijnlijk bij injectie 
 
Alternatieve hypnotica voor inductie op de IC: 
Ketamine: dosis 
Midazolam: dosis 
Hoge dosis fentanyl:  
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Analgesie 
 
Fentanyl 
Inductiedosering: 2-3 microgram/kg, eventueel hoge dosering tot 20 microgram/kg, dan geen 
hypnoticum meer nodig. 
Cave: verzwakt de stress respons,  bij ondervulde patiënt kan hierdoor een ernstige 
bloeddrukdaling optreden. 
Werking: na 2-3 minuten, duur na eenmalige toediening ongeveer 30 minuten, afhankelijk 
van dosering. 
Klaring: m.n. via de lever. 
 
 
Locaal anesthesie 
 
Lidocaïne spray  
Met name voor wakkere fiberoptische intubatie. Spray de keel en stembanden met lidocaïne 
spray. Laat dit 3-5 minuten inwerken voor maximaal effect. Hierna kan eventueel een tube of 
scoop langs de stembanden worden geschoven.  
Cave: verslikken. 
 
 
Spierrelaxatie 
 
Rocuronium (Esmeron®) 
Niet depolariserend spierrelaxans 
Snel tot matig snel werkend (dosisafhankelijk), middellang werkend 
Dosering: 0,5 – 1,2 mg/kg (actueel lichaamsgewicht bij volwassenen); tijd tot maximaal blok 
3,0 – 1,0 min. 
Minimale invloed op hartfrequentie 
Wordt geklaard door de lever 
Werkingsduur: sterke individuele verschillen, werkingsduur is dosisafhankelijk. Gemiddeld 
30 tot 60 minuten.  
NB medicament verliest zijn werking snel indien bewaard buiten de koelkast. 
 
Relatieve ongevoeligheid (verminderde werking) m.n. bij upregulatie van skeletspier 
acetylcholinereceptoren zoals bij brandwonden, denervatie, spiertrauma, atrofie door niet 
gebruiken spieren, chronisch gebruik van anticonvulsiva of spierrelaxantia.  
Versterkte werking bij cachexie, neuromusculaire aandoeningen.  
Verlengde werkingsduur o.a. bij antibiotica, magnesium, lithium. 
Bij langdurig toedienen van rocuronium of het stoppen van sedatie na toediening van 
rocuronium: controleer niveau van relaxatie met behulp van TOF (train of four). 
 
 
Alternatieve spierrelaxantia 
 
Succinylcholine 
Depolariserend spierrelaxans 
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Cave: kaliumrelease, hyperkaliemie, verhoogde intraoculaire druk, bradycardie, maligne 
hypertensie. 
Snel en ultra kortwerkend (werking binnen 1 minuut, duur 4-6 minuten) 
Dosering: 0,6-1 mg/kg 
Cave: gift niet herhalen, kans op bradycardie en bijwerkingen. 
 
Atracurium (Tracrium®) 
Niet-depolariserend spierrelaxans. Werking maximaal na 3-6 minuten, werkingsduur 30-60 
min. Werkingsduur niet beinvloed door lever of nierfalen.  
Dosis: 0,3-0,6 mg/kg. 
Opmerking: geen middel voor rapid sequence inductie of spoedintubatie. 
 
 
 
Behandeling van cardiovasculaire verschijnselen t.g.v. inductie/intubatie 
 
Hypotensie/tachycardie 
Veel IC patiënten zijn hypovolemisch, bij dreigende respiratoire insufficientie is meestal ook 
sprake van een sterk verhoogde sympathicus tonus bij de patiënt. Inductiemiddelen dempen 
deze adrenerge respons en zijn vaak in meer of mindere mate cardiodepressief. 
Om tensiedalingen op te vangen/ te voorkomen zijn vasopressoren (noradrenaline, 
fenylephrine, efedrine) eerste keus middelen, soms is vulling (gelofusine) hierbij niet te 
vermijden. Ook kan het helpen om de patiënt (na intubatie) in trendelenburg positie te leggen  
 
 
Doseringen vasopressoren 
 
Fenylephrine 
Ampul 1 mg, verdunnen met 9 ml NaCl tot concentratie 0.1mg/ml, per 0.1 mg bolus geven.  
 
Efedrine 
Ampul 50 mg/ml, verdunnen met 9 ml NaCl tot 5mg/ml. Ook hiervan a 5 mg=1ml bolus 
titreren op effect) 
 
Ook hypertensie kan optreden bij intubatie. M.n. indien er onvoldoende hypnose of analgesie 
is gegeven in combinatie met spierrelaxatie en de stressprikkel van manipulatie aan de 
stembanden. Hypertensie moet dan ook altijd behandeld worden. Denk aan tijdige en 
adequate voortzetting van de hypnose (m.n. na inductie met etomidaat) met propofol of 
midazolam.  
 
Vagale prikkelingsverschijnselen  
Manipuleren van de stembanden (of  per ongeluk drukken op de oogbol) kan een vagale 
reactie veroorzaken met extreme bradycardie. Over het algemeen is een dergelijke reactie self 
limiting, ook is deze op te vangen met behulp van atropine (0,5-3 mg iv) 
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Intubatietechnieken 
 
Reguliere, electieve, intubatie 
Tref voorbereidingen voor de voorgenomen intubatie. Pre-oxygeneer en geef de 
inductiemiddelen. Gebruik een lage dosis spierrelaxans, beadem de patiënt op de kap totdat de 
spierrelaxatie volledig is (rocuronium ongeveer 3 minuten). Breng de laryngoscoop in, zorg 
dat de tong achter het laryngoscoopblad ligt zodat deze het beeld niet belemmert en breng de 
stembanden á vue. Houdt zicht op de stembanden bij het inbrengen van de tube, blaas de cuff 
op en controleer de positie van de tube. Ausculteer altijd over beide longen (lateraal in de 
oksel).  
Zorg voor voortzetting van de hypnose zolang als de spierrelaxatie niet is uitgewerkt. 
 
Reguliere niet nuchtere/spoed intubatie 
Intubatie met behulp van snel werkende middelen en stilet, met cricoiddruk met BURP 
(Backward Upward Rightward Pressure). Omdat er een reden is om de patiënt zo snel 
mogelijk een gezekerde luchtweg te bezorgen wordt gebruik gemaakt van snel werkende 
middelen. Om aspiratie t.g.v. braken te voorkomen moet masker ballonventilatie indien 
mogelijk voorkomen worden (kan maagdilatatie geven).  
 
Beleid:  

- Tref de voorbereidingen en breng een stilet in de tube zodat deze gemakkelijker te 
sturen is. 

- Pre-oxygeneren (zonder gebruik te maken van ballonventilatie) 
- Geef de inductiemiddelen: kies hierbij voor de snelwerkende middelen (etomidaat, 

propofol / hoge dosis rocuronium/ etomidaat al dan niet in combinatie met fentanyl) 
- Zodra voldoende relaxatie bereikt is (na ± 1 minuut bij toediening 1mg/kg 

rocuronium) worden de stembanden á vue gebracht m.b.v. de laryngoscoop en wordt 
de tube (met stilet) tot bij de stembanden gebracht.  

 
Een helper fixeert de stilet en zal deze op verzoek terugtrekken terwijl de intubator de 
tubecuff tot voorbij de stembanden positioneert. Na opblazen van de cuff, controle van de 
positie van de tube en fixatie van de tube kan de patiënt beademd worden. Eventueel wordt 
voor de ventilatie eerst een bronchiaal toilet verricht met afname van een sputumkweek bij 
aanwijzingen voor aspiratie voor of tijdens intubatie indien de saturatie van de patiënt dit 
toelaat. 
 
Reguliere/spoed intubatie met onvolledig zicht 
Gebruik de gumelastic bougie (bruine voerder) om de stembanden te passeren. 
De voorbereiding/uivoering verloopt in grote lijnen als bij de bovenbeschreven procedures, 
deze methode is ook de eerste escape mogelijkheid indien directe intubatie niet lukt. 
Indien de stembanden niet (volledig) á vue te krijgen zijn lukt het vaak om een flexibele stilet 
(al dan niet met oxygenatielumen) tot voorbij de stembanden te positioneren. 
Over deze stilet kan een tube worden afgeschoven (Seldinger techniek) totdat de cuff zich 
subglottisch bevindt. Hierna kan de stilet verwijderd worden. Indien ook met deze techniek 
door een ervaren intubator geen succes bereikt wordt, moeten alternatieve technieken gebruikt 
worden. Om oxygenatie te waarborgen moet gekeken worden of de patiënt met behulp van 
masker/ballon ventilatie met zo laag mogelijke drukken.(bij niet lege maag of aanwijzingen 
voor verminderde maagontlediging, in combinatie met cricoiddruk) geoxygeneerd kan 
worden in afwachting van een gezekerde ademweg.  
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Controle van de positie van de tube 
Auscultatie op de volgende plaatsen: longen perifeer beiderzijds (in de oksel) en luisteren 
over de maag. Kijk naar condensvorming aan de binnenzijde van de tube tijdens expiratie. 
Auscultatie en condensvorming geven niet 100 % garantie dat de tube zich voorbij de 
stembanden in de trachea bevindt, indien de stembanden gedurende de intubatie niet de hele 
tijd á vue zijn geweest: “heb je gezien dat de tube voorbij de stembanden ligt ?”, moet een 
aanvullende controle verricht worden. 
Direct zicht op passeren tube stembanden is de meest zekere controle op de positie van de 
tube. Eventueel kan ook de Tubespuit (Ambu TubeCheck) gebruikt worden. Spuit op de tube 
zetten en zuiger terugtrekken, zonder weerstand mogelijk: tracheaal, met weerstand: 
oesophageale positie tube. 
Capnografie is een goed brukbare methode om snel vast te kunnen stellen dat de een goede 
ventilatie is. 
X-thorax: m.n. ter controle diepte van de tube en diagnostiek longen/thorax. 
 
Na de intubatie 
Zorg voor slaapmedicatie tenminste voor de duur van de spierrelaxatie. Denk aan het afnemen 
van verdere diagnostiek: sputum afname voor o.a. kweek? Beginnen van de gepaste 
beademingstechnieken, zoals recruteren van de long. 
 
 
Mislukte intubatie 
Probeer problemen tijdens een intubatie voor te zijn of hierop te anticiperen: 
Verwacht ik dat deze patiënt op de kap te beademen zal zijn? 
Kan er via alternatieve methoden een toegang tot de luchtweg te verkregen worden zodat de 
patiënt geventileerd kan worden? 
Wanneer de intubatie niet gelukt is op de reguliere wijze dienen alternatieve technieken te 
worden toegepast. Hieronder vallen: 

- Masker ballon beademing 
- Combitube 
- Larynxmasker  
- Wakkere fiberoptische intubatie 
- Chirurgische luchtweg. 
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Masker Ballon beademing 
 
Indien het na twee pogingen zonder/met gum elastic bougie niet lukt om de patiënt te 
intuberen moet geprobeerd worden of de patiënt wel geventileerd en geoxygeneerd kan 
worden m.b.v. masker/ballon beademing. Om aspiratie te voorkomen is het belangrijk 
cricoïddruk te continueren en zo nodig een Guedell in te brengen. 
Braken en aspireren treedt met name op bij patiënten die onvoldoende anesthesie krijgen 
(indien je de patiënt niet wakker wil/kan laten worden, zorg dan dat hij voldoende gesedeerd 
blijft). 
Pas zo nodig masker/ballon beademing met behulp van een helper toe (één persoon 
positioneert het masker, de ander knijpt in de ballon). 
Probeer ten allen tijden hoge beademingsdrukken te vermijden, hierdoor insuffleer je de 
maag, dit vergroot de kans op aspiratie en een volle maag maakt het beademen alleen maar 
moeilijker. 
Indien goed op de kap te beademen en niet acuut respiratoir insufficient: laat de patiënt 
wakker worden na het uitwerken van de spierrelaxantia en overweeg de wakkere flexibele 
intubatie optie. Indien spontaan ademen geen optie is: CPAP masker,  Combitube, 
Larynxmasker, flexibele intubatie of chirurgische luchtweg. 
Indien masker-ballon beademing niet mogelijk is: aarzel niet, verlies niet meer tijd, direct 
alternatieve methode proberen. 
 
Combitube 
Indicatie: als endotracheale intubatie niet lukt, het is een NOODOPLOSSING, snel inzetbaar. 
De combitube is een tube met 2 cuffs en 2 lumina (zie foto) 
 

 
 
De tube kan met behulp van een laryngoscoop of blind via de mond worden ingebracht. De tip 
van de tube komt ofwel in de trachea ofwel in de oesophagus te liggen. Door beide cuffs te 
insuffleren wordt afhankelijk van de positie sealing van de oesophagus of trachea verkregen 
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met de distale cuff, de grote cuff zorgt voor sealing van de hypopharynx. De patiënt kan op 
deze manier worden geventileerd en de luchtweg is gezekerd. 
Bij oesophageale positionering van de tip kan de luchtweg ter hoogte van de epiglottis door de 
grote ballon afgesloten worden als de tube te diep zit, tube enkele cm terugtrekken 
(maatstreepje bij de tandenrij) en opnieuw proberen.  
 
Larynxmasker (LMA) 
Indicatie: als endotracheale tube niet lukt, het is echter in de IC situatie een noodoplossing. 
Het maakt ventilatie mogelijk, maar garandeert niet een gezekerde ademweg; de oesophagus 
wordt niet voldoende afgesloten. 
Vermijd hoge piek en PEEP drukken: houdt de maximale druk < 20 cm H2O, anders meer 
kans op insufflatie maag, bemoeilijkte ademhaling en aspiratie. 
Benodigdheden: larynxmasker maat 4 (vrouw), of maat 5 (man), cuffspuit 20ml 
Inbrengen: maak larynxmasker nat met water, zuig cuff leeg. Open de mond van de patiënt 
enkele centimeters en trek de onderkaak wat naar beneden. Schuif het larynxmasker (met de 
opening naar beneden) via het verhemelte naar binnen totdat het volledig in de mond zit en er 
weerstand optreed. Blaas de cuff op en zie de tube iets omhoog komen, het masker zit nu 
enigszins gefixeerd in de mond. Ventileer voorzichtig met de ballon. Vermijdt hoge drukken. 
 
Door het larynxmasker kan eventueel een tube 6.5 blind opgeschoven worden tot voorbij de 
stembanden of er kan met een flexibele scoop gekeken worden. Een larynxmasker is bedoeld 
om tijdelijk ventilatie mogelijk te maken en tijd te winnen voor een definitieve oplossing of 
het uitwerken van de inductiemedicijnen. Bij groot gevaar voor aspiratie: handhaaf de 
cricoïddruk tijdens ventilatie met het larynxmasker. 
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Chirurgische luchtweg 
Indien bovenstaande opties niet mogelijk zijn of falen, dan is de chirurgische toegang 
gewenst: spoed coniotomie m.b.v. coniotomieset. 
Ter plaatse van het membrana cricothyroïdea: incisie maken in de huid, puncteren van het 
membraan, aspireren van lucht en canule inbrengen. 
Kan gebruikt worden om patiënt te oxygeneren, is geen definitieve veilige luchtweg, m.n. 
geen bescherming tegen aspiratie en onvoldoende CO2 eliminatie. 
Een andere mogelijkheid is terwijl de patiënt op de kap beademd wordt, een 
spoedtracheotomie te verrichten. Afhankelijk van de ervaring van de operateur kan gekozen 
worden voor de dilatatietechniek of de open chirurgische techniek. 
 
 
Alternatieve Intubatietechnieken 
 
Flexibele wakkere intubatie 
Indicatie: Verwachte lastige intubatie bij niet acuut respiratoir bedreigde patiënt 
Mobiliseer hulp, kost tijd voordat iedereen aanwezig is: Anesthesie, zorg voor intubatie 
bronchoscoop, lidocaïnespray, eventueel KNO 
Zuig de maag leeg. 
Leg tube, waterset + masker, cuffspuit, tubefixatie, uitzuigcatheters klaar. 
Controleer beademingstoestel. 
Instrueer de patiënt: er wordt via de neus in de keel gekeken naar de stembanden, neus, keel 
en stembanden worden verdoofd. Via de scoop wordt tube ingebracht, hierna gaat patiënt pas 
“slapen”.  
Laat hypnotica (propofol of midazolam), analgetica en vasoactieve middelen klaarmaken, 
zorg voor goedlopend (vul)-infuus. 
Pre-oxygeneer de patiënt met 100% O2. 
Dien hypnotica en analgetica pas toe nadat de tube voorbij de stembanden is geschoven of in 
overleg met de kno-arts/scopist tijdens de scopie. 
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Intubatie Algoritme IC Volwassenen VUMC 
 
Voorbereiden 
 
1. Instrumenten: masker/ballon, laryngoscoop (blad maat 3), kussen/handdoek onder hoofd, 

zuigsysteem+zuiger, bruine voerder, cuffspuit, pleister 
2. Materialen: tube - man 8.0; vrouw 7.0, eventueel 1 maat kleiner.  
3. In met NaCl 0.9% bevochtigde tube metalen stilet, vorm de tube als een “hockeystick”. 
4. Direct beschikbaar: noradrenaline perfusor, propofol of midazolamperfusor gelofusine 
5. Intubatiemedicatie: ( in deze volgorde) 

- Fentanyl: 50 microgram/ml: 1,5 – 2 microgram/kg: 150 – 200 microgram (3-4ml) 
- Etomidaat 1 ampul (20 mg), zorg voor 1 ampul reserve 
- Rocuronium (Esmeron®): 10mg/ml: 1 mg/kg ~ 5 – 10 ml  

 
 
Uitvoering 

- Pre oxygeneer/denitrogeneer met masker (en ballon) 100% zuurstof 
- Sluit noradrenaline en colloiden aan 
- Dien intubatiemedicatie Fentanyl, Etomidaat en Rocuronium toe.  

Eventueel bij instabiele patiënt minder etomidaat toedienen. 
- Laat assistent cricoïddruk met BURP geven 
- Na 1 minuut (spierrelaxatie is opgetreden): directe laryngoscopie en incubatie 

o Stembanden á vue: positioneer tube met cuff voorbij de stembanden (laat stilet 
verwijderen zodra je de stembanden passeert) 

o Stembanden niet á vue: probeer blind met bruine voerder net achter de 
epiglottis langs te manouveren (in de tracha vaak ribbelig gevoel/aspect). 
Schuif over bruine voerder tube in de trachea (houdt ondertussen de 
laryngoscoop in positie) en controleer positie met Ambu TubeCheck 

o Niet meer dan 2 intubatiepogingen, hierna alternatief. 
Indien intubatie niet succesvol laat hulp inroepen (collega, anesthesie) en ga zelf door. 
 
Reguliere intubatie lukt niet: 
Zorg voor voortzetting hypnose, Esmeron werkt 30 tot 60 minuten 
Let op de tijd! De saturatie daalt al na enkele minuten bij goed gepreoxygeneerde-
gedenitrogeneerde IC patiënten.  
Als een intubatiemethode niet lukt: niet doormodderen maar ga volgende stap in het 
algoritme. Laat combitube, larynxmasker en coniotomieset halen. 
Op kap te houden!  
Ventileer met masker/ballon met handhaving cricoïddruk en mobiliseer hulp voor inbrengen 
gezekerde luchtweg 
 
Indien kapbeademing onmogelijk i.c. niet succesvol: 
Breng combitube in. Controleer beide lumina op positie in trachea/oesophagus 
Indien combitube niet lukt: larynxmasker. Hierbij cricoiddruk laten continueren  
Indien hiermee niet te ventileren: coniotomie of spoedtracheotomie. 
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ASA Moeilijke Luchtweg algoritme: (ontwikkeld voor anesthesie op de OK). 

 
 
 
 
 

 59



  

Richtlijn percutane tracheostomie ICV 
 
Inleiding 
Percutane tracheostomie heeft de chirurgische tracheostomie grotendeels verdrongen bij 
intensive care patiënten en is momenteel de voorkeursmethode bij deze patiëntencategorie. De 
methode heeft een aantal voordelen: minimaal invasief, korte procedure tijd, onafhankelijk 
van logistiek operatiecomplex, kleinere incisie, kosten-effectief, geen noodzaak tot 
transport/bedside, veilig. Inmiddels is er veel ervaring met deze techniek en blijkt het aantal 
complicaties laag te zijn (3-4%). De procedure vereist uiteraard (1) een scherpe 
indicatiestelling en kennis van contra-indicaties; (2) een uitgekristalliseerde procedure qua 
techniek, logistiek, supervisie en organisatie; (3) preventie, herkenning en behandeling van 
complicaties, gedegen airway control, benadering van bepaalde subgroepen en (4) een helder 
beleid na het plaatsen van de canule en tevens op langere termijn na ontslag van de ICV. Er 
zijn verscheidene technieken voor het zetten van een percutane tracheostomie in gebruik, 
waarbij er bij geen van de technieken een voordeel is aangetoond boven een andere techniek. 
De keuze van de gebruikte techniek hangt derhalve af van de individuele voorkeur en 
ervaring. In het VUmc is gekozen voor de systemen van Portex en Rüsch. 
Men dient zich te realiseren dat ook bij deze procedures nog een aantal vragen resteren die 
niet goed beantwoord zijn zoals de ideale timing, keuze van canule/tube, beste techniek/kit 
(Ciaglia, Criggs, Rüsch, Blue Rhino, etc), veiligheid van de procedure en de timing van 
decanulatie.  
 
Indicaties 
Langdurige afwennen (‘weaning’) van de beademing 
Bovenste luchtwegobstructie 
Hoog risico op aspiratie (coma, neuromusculaire aandoeningen, CIP, etc.) 
 
Contra-indicaties 
Meestal relatief en afhankelijk van individuele ervaring. Bij twijfel dient een gewogen team-
beslissing (IC en KNO) plaats te vinden. 

- Absoluut 
o Halsinfectie (anterieur) 
o Oncorrigeerbare stollingsafwijkingen 
o Bekende of te verwachten zeer moeilijke translaryngeal intubatie 
o Groot struma 
o Patiënt die in aanmerking komt voor thuisbeademing 
o Hoog oplopende arteria anonyma 

 
- Relatief 

o Status na halschirurgie 
o Status na radiotherapie met/zonder chemotherapie 
o Afstand os thyroidea-manubrium sterni < 3 cm  
o Verhoogde ICP 
o < 16 jaar 
o Lichaamsgewicht < 40 kg 
o Hypoxie ondanks ventilatoire ondersteuning 
o Obesitas en/of massale oedemen waardoor landmarks niet te herkennen zijn 
o Extensiebeperking hals (bv Haloframe)  
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Timing 
Dit is controversieel, mede doordat het zeer lastig is goed te voorspellen hoe lang patiënten 
beademd zullen worden. Gezien het ontbreken van duidelijke literatuur dienaangaande bepaalt 
expert consensus de timing. Indien duidelijk is dat de patiënten niet binnen 2-3 weken 
geëxtubeerd gaat worden zal een percutane tracheotomie sterk overwogen dienen te worden. 
In het geval van infratentoriele laesies, waarbij een geringe kans op succesvolle detubatie 
wordt verwacht, kan de procedure vroeger (na 1 week) uitgevoerd worden. Er is een relatief 
recente studie die toonde dat vroege tracheostomie (< 48 uur) voordelen had (zelfs een lagere 
sterfte) ten opzichte van uitgestelde tracheostomie (dag 14-16). 
 
Praktische uitvoering 
De logistiek en timing vindt plaats in overleg met de betrokken verpleegkundige. Het 
tracheostomie-team bestaat uit een intensivist, KNO-arts (fellow hoofdhals-oncologie, arts 
assistent/consulent) of intensivist-scopist, een fellow, danwel 2e intensivist.  
Een beperkt aantal stafleden beschikt over ruime ervaring en derhalve is altijd een van de 
ervaren stafleden betrokken bij de uitvoering.  
De betreffende stafleden (anno 2008) van de ICV zijn: prof.dr. A. (Armand) Girbes, dr. 
H.(Hagen) Biermann, dr.J.J. (Jan Jaap) Spijkstra, dr. A. (Bert) Beishuizen. 
De betreffende stafleden van de KNO zijn: drs. R.(Rico) rinkel, drs. S.(Stijn) van Weert, dr. 
M. (Maarten) Tabor, en mw.dr. L. (Lot) Zuur. 
 
De intensivist verzorgt het airway-management, de tracheotomie-procedure wordt hetzij 
uitgevoerd casu quo gesuperviseerd door een intensivist hetzij door de KNO-arts.  
Op 3 vaste tijdstippen (dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.00 uur) kan de procedure 
gepland worden en is een tracheostomie-team beschikbaar. Buiten deze tijdstippen dient 
logistieke afstemming plaats te vinden. 
De methode van voorkeur op de ICV is hetzijn de PercuTwist dilatatie-schroef methode 
[www.ruesch.de], of de PercuQuick (Rüsch) of Portex set met de forceps-techniek (Griggs)[ 
http://www.tracheostomie-online.de]  
 
Voorbereiding 

- Duidelijke planning en begintijd 
- Stollingscontrole (Trombo’s, INR, APTT) 
- Crash-kar stand-by 
- Instrumentarium voor klassieke tracheostomie op ICV 
- Klaarleggen benodigdheden voor (spoed) incubatie 
- Vasopressie perfusor (noradrenaline-spuitpomp) stand-by 
- Adequate sedatie/analgesie (propofol/fentanyl) starten/verhogen 30 minuten voor 

procedure, spierrelaxantia niet standaard 
- Beademing: PCV of VC met FiO2 100%, capnografie 
- Rugligging, extensie nek door (transversale) handdoek onder de schouders 
- Desufflatie van de maag met behulp van maagsonde 
- Steriele mobiele tafel (= apart instrumentveld) 
- Apart steriel werkveld anticiperen 
- Operateur rechts van patiënt, assistent-operateur links van de patiënt 
- Nogmaals inspectie/palpatie hals na positionering (landmarks, gedilateerde vaten, 

pulsaties, zie ook anatomie in de figuur) 
- De plaats van de incisie wordt gemarkeerd: tussen de 1e en 2e danwel 2e en 3e 

trachea-ring 
- De 2 operateurs prepareren zich – wassen, steriele kleding, handschoenen 
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- Op steriel werkblad/tafel wordt alles klaargelegd met alle benodigdheden, inclusief 
keuze van de canule (type/maat). In het algemeen voor mannen maat 8-9, voor 
vrouwen 7-8. De cuff wordt gecontroleerd, waarna vacuüm gezogen 

- Steriel afdekken en desinfectie hals 
o evt. locale infiltratie met lidocaine/adrenaline 

 

 
 
 
 
Airway control 
De bronchoscopie-kar wordt gehaald en opgebouwd. De bronchoscoop (PF-60) wordt 
aangesloten, waarna controle en focuseren van het video-beeld, bespuiten scoop met 
siliconenspray. Bij voorkeur wordt de gehele procedure opgenomen met de Archos-HD 
recorder die in het kluisje op de kar wordt bewaard. Aan beide zijden van de tube een Guedel 
(Mayo tube) no.4 teneinde de tube te centreren. Daarna ontkoppelen van evt. sondes van de 
tube en terugtrekken tube (bij voorkeur door assistent die de tube goed fixeert) met 
opgeblazen cuff totdat deze hokt (= niveau glottis). 
Vervolgens introductie bronchoscoop tot aan de carina, locale inspectie en centreren (boven-
onder). Daarna verder terugtrekken onder bronchoscopisch zicht na ontcuffen totdat trachea-
ringen uit beeld verdwijnen.  
Daarna achtereenvolgens: 

- Controle punt van maximale transilluminatie 
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- Na positioneren tube, terugtrekken scoop tot in de tube  
- Start percutane procedure 

 
 
Percutane procedure A of B 

- Na opnieuw vaststelling punctieplaats (palpatie trachea-ringen) horizontale incisie 
(1,5-2 cm) door de huid en subcutis ter plaatse van markering (1e-3e ring).  

- Eventueel stomp prepareren tot op trachea.  
- Daarna punctie van de trachea met een 14F naald + canule, dit alles onder 

fiberoptische controle van punctieplaats en of deze midline/anterieur is en zonder 
schade aan posterieure wand 

Na terugtrekken naald opvoeren Seldinger-voerdraad door canule richting bifurcatie 
 
A. Start Percutwist-procedure: 

- Activeren hydrofiele coating single-step dilator-schroef + introductie dilator in NaCl 
0.9% gedurende  > 1 minuut (vóór aanprikken) 

- Schuif de schroef over de voerdraad tot op de huid 
- Draai de schroef met de klok mee onder een lichte druk 
- Fiberoptische controle van de gehele procedure en indien de blauwe tip van de schroef 

zichtbaar wordt kan de trachea (anterieur) voorzichtig omhoog worden getrokken 
terwijl het schroeven doorgaat 

o Indien schroeven moeizaam gaat controleer voerdraad op afknikken door deze 
heen en weer te schuiven. 

- Indien de maximale diameter van de schroef door de tracheawand is gevoerd wordt de 
draaiende beweging gestaakt 

- Na circa 1 minuut wachten wordt de schroef er langzaam uitgedraaid.  
Er is nu een duidelijk ovale opening in zowel huid als trachea zichtbaar. 

- De juiste maat trachea-canule (Rüsch) wordt nu over de voerdraad in de trachea 
gebracht. Bij Rüsch-canules wordt hierbij een (geactiveerde) introducer (met stop) 
gebruikt en wordt de canule met behulp van de bronchoscoop op de juiste afstand (4-
5cm) boven de bifurcatie gepositioneerd. Gebruik hierbij de verstelbare fixatie-flange. 

- Indien het nu niet lukt de canule op te voeren zijn er 2 opties:  
o hernieuwde introductie van de Percutwist (1e voorkeur) of   
o een forceps-dilatatie 

Fixeer de canule alleen met een nekbandje, hechtingen zijn niet nodig 
 
B. Start Griggs-forceps methode: 

- Over de Seldinger voerdraad wordt eerst voorgedilateerd met de Rüsch-dilator (wit) 
- Met de Portex-forceps wordt 1-2 maal pretracheaal gespreid 
- Onder fiberoptisch zicht wordt nu de forceps in de trachea gebracht (tot in het 

midden), waarna wordt gespreid (met 2 handen, in principe 1 maal).  
Cave: vermijdt schade aan de achterwand. 

- Na verwijderen van de forceps kan de juist maat trachea-canule (Rüsch of Portex) over 
de voerdraad worden geïntroduceerd. 

- Na plaatsing volgt endocopische controle en evt. positioneren (Rüsch canules) 
- Fixatie canule (zie boven) 
 

 63



  

Complicaties 
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Beleid bij bloedingen: 
Bronchoscopisch wegzuigen bloed totdat er weer zicht is. 
Daarna zal bij canuleplaatsing de bloeding meestal tot staan komen. 
Bij persisterende bloeding kan het na borgen van de luchtweg soms noodzakelijk zijn om de 
bloedingsplek te exploreren in overleg met KNO-arts of chirurg. Bij bloedingen vanuit het 
wondbed kan in sommige gevallen een gaas gedrenkt in Cyklokapron® (Tranexaminezuur) 
en gedrapeerd rondom de tube in het wondbed, uitkomst brengen. 
 
Conversie naar klassieke tracheostomie: 
Bij niet slagen percutane tracheotomie: 
 Dislocatie canule 
 Locale anatomie 
Bij geborgde luchtweg op IC of op OK 
Bij niet-geborgde luchtweg op IC 
 
 
Risco’s in subgroepen 
Obesitas 
In het geval van (morbide) obesitas wordt een 5-voudige toename gezien van het aantal 
complicaties. Bij deze patiënten-categorie dient derhalve een zorgvuldige afweging te worden  
gemaakt tussen risico en voordeel van een percutane tracheostomie. 
  
Post-sternotomie patiënten 
Percutane tracheostomie is veilig en leidt niet tot een toename in infecties/mediastinitis. 
 
(Verdenking) nekletsel 
De procedure kan veilig worden uitgevoerd zonder extensie van de CWK, wanneer de locale 
anatomie dit toelaat. Echter, de procedure is wel meer complex en vereist meer ervaring. 
 
Stollingstoornissen en thrombopenie/thrombopathie  
De meeste bloedingen worden getamponneerd door de plaatsing van de canule. Echter, 
nauwkeurige stollingscorrectie is uiteraard wel noodzakelijk.  
Bij Ascal-gebruik kan in het algemeen direct voorafgaande aan de procedure een 
trombocyten-transfusie gegeven worden, afhankelijk van de indicatie van de Ascal.  
Bij Plavix-gebruik dienen eveneens de pro’s (minder bloedingen) en contra’s (stent-occlusie) 
van thrombocyten-transfusies afgewogen te worden. Dit dient te worden besproken met de 
cardioloog in geval van recente PCI. 
NB bij recente coronaire stent plaatsing kan toediening van thrombocyten leiden tot 
onmiddellijke stentocclusie! 
 
Spoedsituatie 
Hierbij kan gedacht worden aan situaties als ‘cannot intubate, cannot ventilate’. 
Cricothyrotomie is in deze situaties de voorkeursmethode, bv via een catheter-over-needle 
techniek, zoals de Minitracheostomie-set. In zeer ervaren handen is het echter een optie. 
 
 
Beleid tracheostomie-canules en nazorg 
Tijdens het verblijf op de IC/MC neemt de (superviserende) intensivist de beslissingen 
omtrent de nazorg en follow-up, dit uiteraard zonodig in samenspraak met de KNO-
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arts/consulent (tracer 6035). Als de patiënt naar de afdeling wordt overgeplaatst neemt de 
KNO-arts de tracheacanule zorg over. De consulent KNO wordt hierover op de hoogte 
gesteld. Wanneer de patiënt naar een afdeling (buiten de IC/MC) gaat heeft hij een 
tracheacanule MET binnencanule, type Shiley. Vooraf moet goed bij de verpleegafdeling 
worden geinformeerd of men voldoende vertrouwd is met de tracheacanules, aangezien dit 
niet voor alle verpleegafdelingen in het VUmc geldt. Dit overleg moet aangetekend worden in 
de status. 
 
Tracheostomie-canules 
In principe wordt op de IC/MC gebruik gemaakt van de volgende canules:  
gewapende silicone-canules met cuff en zonder binnencanule met een verstelbare 
bevestigingsplaat (Ultra Tracheoflex, Rüsch), beschikbaar in de maten 7, 8 en 9 
 
     ID (mm) OD(mm) lengte (cm) bocht-tip (cm) 
maat 7  7  10.8  8.2  4.1 
maat 8  8  11.7  10.7  4.9 
maat 9  9  12.7  12.7  5.8 

 
Tracheoflex-canule met accessoires 
 
 
Tijdens het plaatsen van een tracheostoma door gebruik van een dilatatietechniek worden 
standaard Tracheoflex-canules ingebracht. 
Tracheoflex-canules zijn, omdat ze zeer flexibel en soepel zijn minder traumatisch en worden 
strak om de hals bevestigd teneinde dislocaties te voorkomen. Nadat de canule optimaal 
gefixeerd is kan de canule de bewegingen van de patiënt volgen zonder te disloceren hetgeen 
mogelijk zorgt voor minder irritaties en letsels in de trachea.  
Tijdens het inbrengen van een Tracheoflex-canule wordt videoscopisch de juiste 
endotracheale positie bepaald (ongeveer 3-4 cm boven de carina) en dan met behulp van de 
verstelbare bevestigingsplaat vastgezet (stevig aandraaien van de fixatie-schroef). Om te 
voorkomen dat de tubepositie onbedoeld gaat verschuiven is het noodzakelijk de ingestelde 
lengte met een gekleurde marker op tube en bevestigingsplaat te markeren, met name als het 
de verlengde canules betreft (zie verder). Tevens wordt de lengte van de tube en de afstand 
tip-carina in de medische status vastgelegd. Vanwege de lichte kromming van de Tracheoflex-
canules hoort de canule altijd met de lengtemarkering (zwart streep op bovenzijde van de 
canule) naar boven gefixeerd. 
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In het algemeen dient de canule minstens 4 dagen in situ te blijven, tot het omgevende weefsel 
georganiseerd is en een duurzaam stoma is gevormd. Daarna kan overwogen worden, de 
ingebrachte canule door een canule met binnencanule te vervangen. Dat kan zinvol zijn, als de 
patiënt niet meer continu machinale beademingsondersteuning nodig heeft en intermitterend 
met een spreekklep of een kunstneus wordt afgewend. Canules met binnencanule hebben het 
voordeel makkelijker verschoond te kunnen worden. Zij zijn bovendien ook zonder cuff 
beschikbaar en bieden daarmee de mogelijkheid met minder inspanning langs de canule te 
ademen. Canules zonder cuff zijn niet geschikt voor machinale beademing  in de IC setting. 
 
We hebben verschillende maten in voorraad van respectievelijk, Low Pressure Cuffed 
Tracheostomy tubes (Tyco, Shiley LPC) alsmede Cuffless Tracheostomy Tubes (Tyco, Shiley 
CFS). Voor details zie hieronder. 
 
Let wel: een Tracheoflex 7 komt qua Outer Diameter overeen met een Shiley 6;  
 

 
 

 
 
Het wisselen van een trachea-canule moet altijd onder supervisie van een staflid gebeuren 
(details zie onder). Voor het vervangen van canules zijn op de crashkar tube-exchangers of 
Eschmann-guides (bruine voerders) in verschillende maten aanwezig. Voor spoed situaties 
zijn tevens specula aanwezig. Voor het verwisselen eerst uitzuigen. De nieuwe canule dient te 
worden ingespoten met siliconenspray. Goed positioneren van de patiënt. De oude en  nieuwe 
canules dienen in een vloeiende beweging te worden verwijderd respectievelijk ingebracht. 
Na het wisselen opnieuw uitzuigen (speeksel/sputum boven de cuff zal naar distaal zijn 
gemigreerd). 
 
 
Procedure van wisselen van de tracheostomie canule 

- Informeer betrokken IC verpleegkundige en stem tijdstip van de ingreep af met 
leidinggevende verpleegkundige (of stip) 

- Uitleg aan patiënt 
- Haal de nieuwe tracheostomie canule uit verpakking en test de cuff 
- Bevochtig de cuff met glijmiddel of siliconenspray om inbrengen te vergemakkelijken 
- Desuffleer cuff van tracheostomie canule in de patiënt 
- Breng een passende guidewire (Eschmann-guide (bruine voerder) of Ruesch-tube-

exchanger) door de oude canule in 
- Haal oude canule over de guidewire weg 
- Plaats direct de nieuwe canule over de guidewire 
- Haal introducer direct eruit 

 67



  

- Zuig direct evt. uitgezakt speeksel en sputum weg 
- Houdt altijd de trachea-spreider (kan in steriele verpakking blijven) bij de hand 

 
 

 
Endoguide tube-exchanger 
 
 
Patiënten die in aanmerking komen voor decanulatie zouden in de ideale situatie  aan de 
volgende criteria moeten voldoen: 

- Goede hoestreflex 
- Zelf sputum/secreet kunnen mobiliseren 
- Geen tekenen van bovenste luchtwegobstructie 

 
Weaning technieken die gebruikt kunnen worden zijn: 

- Progressief verminderen van grootte van de tracheatube 
- Toenemende duur van “kunstneuzen” 
- Periodiek laten gebruiken van een spreekcanule 

 
Procedure van decanulatie 

- Eerst bronchiaal toilet 
- Verwijder binnenste canule 
- Desuffleer de cuff 
- Plaats dop op canule 
- Haal oude canule weg met een naar beneden gaande beweging 

 
Bijzondere canules 
Naast de gewone canules zijn nog verlengde Tracheoflex-canules in de maten 7,5 en 8,5 mm 
ID in voorraad. In het geval, dat standaard Tracheoflex-canules te kort zijn kunnen deze 
verlengde canules waarborgen, dat de canules ondanks bijzondere anatomische 
omstandigheden op de juiste positie blijven. 
Indien patiënten respiratoir geen ondersteuning meer nodig hebben maar wel nog 
uitzuigbehoeftig zijn, kan ook met behulp van een Mini-Trach direct endotracheaal 
uitgezogen worden. Mini-Trachs zijn dunne endotracheale tubes die met behulp van een 
Seldinger-voerdraad ingebracht worden. 
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MiniTracheotomie-set 
 
Verslaglegging  
Van iedere procedure dient in Metavision een uitgebreide rapportage door de intensivist te 
worden ingevoerd met daarin melding van: indicatie, aanwezigen bij procedure (supervisor, 
uitvoerder, airway), canule-maat/type, verloop procedure, verloop airway management, 
complicaties, nazorg op een specifiek tracheotomieformulier/veld in PDMS. 
Na ontslag van de ICV, ook als de patiënt naar de IC gaat, gaat er een standaardbrief (zie 
bijlage) naar dr. R. Rinkel in verband met structurele nacontrole. De afspraak wordt gemaakt 
voor 4 maanden ná ontslag IC.  
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Bijlage –standaardbrief Post IC Controle (PICC) poli KNO 
 
De weledelgeleerde heer   
R.N.P.M. Rinkel, KNO 
Receptie S t.b.v. poli PICC 
Vumc 
 
 
Datum                  : (automatisch) 
Patiëntnummer     :  (automatisch)/AGI/(ref/kenmerk) 
Betreft                  :  (naam patiënt) (automatisch) 
Telefoon               : 020-444 …. 
 
Geachte collega, 
 
Op (datum/invulfunctie) werd bij bovengenoemde patiënt een percutane dilatatie tracheotomie 
verricht op de afdeling Intensive Care Volwassenen. 
 
In verband hiermee is, conform onze structurele afspraken i.v.m. nazorg, op Uw  polikliniek 
een controle afspraak gemaakt op (datum/invulfunctie). 
 
Graag ontvang ik een bericht betreffende uw bevindingen. 
 
Met vriendelijke groet,                                              
 
 
 
Prof.dr. A.R.J. Girbes 
 
 
Cc:  Huisarts 
 
Bijlage: ontslagbrief 
 
 
 
 

 70



  

 

HOOFDSTUK 4 
 

Beademing 
 
Inleiding 
Bijna alle patiënten op de intensive care worden  kort of langer en soms zelfs zeer langdurig 
beademd. Vaak is deze beademing weinig gecompliceerd en “standaard”, soms ook kan de 
beademing  van een patiënt buitengewoon ingewikkeld zijn, niet alleen voor arts-assistenten, 
maar ook voor fellows en stafleden. Het nu volgende protocol beoogt een leidraad te zijn  
voor arten werkzaam op de afdeling ICV en is tevens geschreven om de beademing van 
patiënten zo uniform mogelijk te laten gebeuren. Dit protocol beoogt dus niet voor alle 
problemen een oplossing te bieden. Het is duidelijk dat er in de IC wereld nog steeds veel 
discussie gaande is over de meest optimale manier van beademen, juist bij patiënten met de 
meest ernstige longaandoeningen. Vaak zal een beademing uiteindelijk ingesteld moeten 
worden afhankelijk van de specifieke behoefte van een individuele patiënt. 
In principe worden er op de IC drie soorten van invasieve beademing gebruikt. 
 
 
Gebruikte beademingsmethoden 
 
Volume Control (VC) 
Dit is volledige beademing, waarbij het teugvolume (Vt - tidal volume) en de frequentie (RR, 
respiratory rate) worden ingesteld. Het teugvolume is de constante factor. Het ademminuut 
volume (AMV) is afhankelijk van het teugvolume en de frequentie (AMV = Vt  x f). De 
drukken die in de long ontstaan zijn afhankelijk van de elasticiteit van de long en het 
teugvolume. Indien we PEEP toepassen dan spreken we van CPPV (Continuous Positive 
Pressure Ventilation) 
 
Pressure Control (PC) met of zonder Automode  
Dit is volledige beademing, waarbij de bovendruk (Ppeak) en de frequentie (RR, respiratory 
rate) worden ingesteld. De bovendruk is de constante factor. Het ademminuut volume is dus 
afhankelijk van de bovendruk die het teugvolume bepaalt en de frequentie. Automode is een 
interactieve modus die tijdens PC geactiveerd kan worden waarbij de gecombineerde controle 
en ondersteuningsfunctie zich aanpast aan de ademcapaciteit van de patiënt. Automode maakt 
het de patiënt mogelijk automatisch naar PS (Pressure Support) om te schakelen als hij de 
beademingsmachine triggert. Als binnen een ingestelde tijdstip (trigger timeout) geen trigger 
gedetecteerd word schakelt de beademingsmachine zelfstandig weer om naar PC. In feite 
werkt de beademingsmachine in twee modes, of PC of PS afhankelijk van het feit of de 
patiënt triggert of niet. PC met Automode is een verdere tussenstap in het weaningstraject als 
patiënten noch niet helemaal zelfstandig kunnen ademen. 
 
Pressure Support (PS) 
De patiënt ademt zelf, maar krijgt ondersteuning van de beademingsmachine. Elke inademing 
van de patiënt wordt gevolgd door een drukondersteuning van de machine, die zorgt voor 
extra teugvolume. De ingestelde drukondersteuning bepaalt hoeveel arbeid door de machine 
wordt verricht en hoeveel door de patiënt. Belangrijk daarbij is dat de patiënt bepaalt hoe 
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groot het AMV is. Krijgt de patiënt te weinig druk ondersteuning dan zal hij sneller, kleinere 
teugen gaan nemen (want dit is voor een patiënt economischer in termen van arbeid). Krijgt 
de patiënt te veel ondersteuning dan neemt hij weinig, grote teugen, terwijl het AMV in beide 
gevallen gelijk blijft. Met de hoeveelheid PS beïnvloed je zo de ademfrequentie. In de praktijk 
streven naar een ademfrequentie van ongeveer 20 teugen per minuut. Aangezien het AMV 
door de patiënt wordt bepaald, zul je hypercapnie doorgaans niet kunnen beïnvloeden met de 
instellingen van PS.  
Deze variant wordt vaak gebruikt voor patiënten die ontwend worden van de beademing en 
die steeds meer zelf moeten doen. 
 
 
Enige overwegingen 
 
PaO2  en SaO2  tijdens beademing 
Een zuurstofsaturatie in het arteriële bloed (SaO2 ) groter dan 95%, waarschijnlijk zelfs 90%, 
is ruim voldoende om de weefsels adequaat van O2 te voorzien. Dit zou dus een streefdoel van 
mechanische beademing kunnen zijn. Enige kanttekeningen zijn hierbij op zijn plaats. Een 
gezond mens zal een PaO2  hebben van ongeveer ±100 mmHg bij ademen van buitenlucht 
(dus met een zuurstoffractie FIO2 van 0,21 (21%)). In het VUmc beademen we in principe  
niet met minder dan 40% O2  (FIO2 is 0,4). Bij gezonde longen zou dit een PaO2 van ± 200 
mm Hg moeten opleveren. Een PaO2 van 80 mmHg is in dit geval weliswaar ruim voldoende 
voor de weefseloxygenatie, maar betekent tevens dat er een oxygenatiestoornis in de longen 
aanwezig is. Meestal is een oxygenatiestoornis tijdens beademing het gevolg van atelectasen 
in de longen met shunting, of is er een gestoorde diffusie. Natuurlijk kunnen er ook andere 
oorzaken ten grondslag liggen aan een oxygenatie of ventilatie probleem. Zo kan een saturatie 
daling de eerste uiting zijn van een pneumothorax. Ernstige onrust van een patiënt ( b.v. door 
verwardheid of door pijn) kan er voor zorgen dat deze de beademing niet accepteert hetgeen 
ook tot forse saturatie dalingen kan leiden. Tenslotte kunnen ook circulatie stoornissen 
(shock) de saturatie sterk doen dalen. Probeer bij een patiënt  met een lage (te lage) PaO2 en 
SaO2 daarom altijd vast te stellen wat het probleem en doe hier zo nodig extra diagnostiek 
naar ( b.v. X-thorax, ECG, echo cor, etc.) en behandel dan de onderliggende oorzaak. Probeer 
ook te achterhalen  hoe de longfunctie  voor de operatie of het ziek worden van de patiënt was 
(ABGA, X-thorax etc). Was deze al gestoord, dan heeft dit natuurlijk ook consequenties 
tijdens beademing.  
De meest voorkomende oorzaak van een lage PaO2 en SaO2  is doorgaans atelectase vorming, 
of het vol lopen van de alveoli met oedeem (decompensatio cordis) of onstekingsinfiltraat 
(pneumonie, ARDS). De atelectases zijn lang niet altijd zichtbaar op de thoraxfoto. Vaak 
helpt fysisch diagnostisch onderzoek je verder (verscherpt ademgeruis tot bronchiaal 
ademgeruis, met name hoorbaar over de ‘dependent areas’. Indien de grotere bronchi dicht 
zijn kan er zelfs afwezig/opgeheven ademgeruis zijn). Vaak zijn ook deze atelectases op te 
heffen met behulp van balloneren en uitzuigen en vervolgens verhogen van de PEEP. De 
verhoogde PEEP zorgt er voor dat de long open blijft, want in een atelectatisch deel van de 
long verdwijnt het surfactant en zo’n deel van de long heeft een grote kans om opnieuw te 
collaberen. Ook een diffusiestoornis, bijvoorbeeld ten gevolge van longoedeem, kan de PaO2  
en SaO2  verlagen. Deze diffusiestoornissen zijn ook met verhoging van de PEEP te 
verbeteren. 
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PaCO2 tijdens beademen 
Streef in principe naar een normale PaCO2 zolang dat niet ten koste gaat van onaanvaardbaar 
hoge beademingsdrukken, i.c. verschil onderdruk (PEEP) en bovendruk (plateaudruk bij 
volume gecontroleerde beademing). Een te hoge PaCO2 wordt doorgaans veroorzaakt door 
beademing met een te laag AMV. Het AMV is te verhogen door het teugvolume te vergroten 
(eventueel tijdelijk tot maximaal 10 ml/kg), maar het streven is om het TV niet hoger te 
hebben dan 7-8 ml per kilogram ideaal lichaamsgewicht. Ook is het mogelijk het AMV te 
verhogen door verhoging van de ademfrequentie (tot maximaal 20/minuut). Lukt het hiermee 
niet de PaCO2 te verlagen, overleg dan met de supervisor.  
 
 
Capnografie 
Capnografie is het meten en bewaken van de eindexpiratoire koolzuurconcentratie (et CO2). 
Dit gebeurt met behulp van een capnograaf. Het capnogram levert informatie over de 
alveolaire ventilatie, perfusie maar ook over het celmetabolisme. 
Bij beademde patiënten wordt de et CO2 gemeten met behulp van een cuvette in het 
ademcircuit. Capnografie hoort bij de standaard monitoring van iedere beademde IC-patiënt. 
 
 
Interpretatie 
* Plotselinge CO2-daling 

- Geknikte tube 
- Disconnectie patiënt-ventilator 
- Dislocatie van de tube 
- Defecte capnograaf 
- Defecte ventilator 
- Lekkage slangencircuit/cuff 
- Obstructie op niveau tube 

 
* Verloop basislijn 

-  Foute nulprocedure 
- Waterdruppels of condensvorming 

 
* Gelijkmatige constante CO2-afname in tijdsbestek van 1 à 2 minuten 

-  Plotselinge storing in de longperfusie of –ventilatie 
- Longembolie 
- Circulatiestilstand 
- Hypotensie 
- Hyperventilatie 

 
* Geleidelijke CO2-toename 

-  Hypoventilatie 
- Snel stijgende lichaamstemperatuur 
- Toediening hoge concentratie glucose als voeding 
- Stijging basaal metabolisme 
- Absorptie CO2 uit peritoneaalholte na laparoscopie met CO2-insufflatie 

 
* Plotselinge CO2-stijging 

-  Toediening natriumbicarbonaat 
- Plotseling opheffen bloedleegte 
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- Plotselinge stijging cardiac output en bloeddruk 
 
* Geleidelijke stijging basislijn en topniveau 

-  Foute nulprocedure 
- Defecte capnograaf 
- Toename dode ruimte 
- Lekkage in beademingscircuit 

 
* Geleidelijke CO2-daling bij beademde patiënt 

-  Geleidelijk ontstaan van hyperventilatie (bijvoorbeeld bij instellen PCV en 
verbeterende longen in de loop van de tijd, waardoor hoger AMV) 

- Daling lichaamstemperatuur 
- Afname centrale circulatie 

 
 
Ademarbeid tijdens ademen door een endotracheale tube 
Ademen door een nauwe tube kost arbeidskracht. Er is zo’n 8-10 cm H2O (4-14) 
drukondersteuning van de beademingsmachine nodig tijdens PS om hiervoor te compenseren. 
We gaan er dan ook vanuit dat een patiënt die 10 cm H2O drukondersteuning krijgt (bijv. PS 
15 cm H2O met  5 cm H2O PEEP) en daarbij goed is geoxygeneerd en rustig ademt, ook 
zonder tube kan ademen en dus kan worden geextubeerd. 
 
Beademing in buikligging 
Patiënten met een ernstige respiratoire insufficiëntie gekenmerkt door een lage PaO2 / FiO2 
ratio, kunnen veel baat hebben bij beademing in buikligging (prone position). Bij ca 70% van 
deze patiënten zal hierdoor de oxygenatie verbeteren. Deze verbetering wordt bewerkstelligd 
door meerdere effecten, die tegelijkertijd optreden. 
In rugligging is er bij de meeste patiënten een inhomogene verdeling van het luchthoudende 
longweefsel, waarbij de dichtzittende delen aan lager gelegen, dus in dit geval de rugzijde zijn 
gelegen (‘dependent’ longdelen). Omdat hier ook de meeste perfusie plaats vindt, leidt dit tot 
aanzienlijke shunting. Buikligging geeft een meer homogene verdeling van het luchthoudende 
weefsel in de long, terwijl de perfusie niet erg veranderd, leidende tot een veel betere 
ventilatie / perfusie verhouding en betere oxygenatie. Daarnaast vindt er in buikligging door 
de veranderende drukverhoudingen in de thorax recruitment plaats van dichtzittend 
longweefsel. Het gewicht van het hart drukt ook niet meer op longweefsel, waardoor 
atelectase, zoals dat wel het geval is in rugligging. Tenslotte kan buikligging bijdragen tot een 
betere drainage van slijm en secreten in de long, hetgeen bij kan dragen aan betere 
luchthoudendheid. Buikligging kan zo als rescue therapie gebruikt worden bij patiënten met 
een slechte oxygenatie. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat buikligging de overleving 
percentages bij ARDS patiënten kan verbeteren. 
 
 
Gebruik van de Open Lung Tool (OLT) 
De Open Lung tool is een grafisch hulpmiddel waarmee je eenvoudig kan meten waneer de 
alveoli maximaal geopend zijn en bij welk druk zij kan colaberen. De openingsdruk wordt 
bepaald met behulp van de totale hoeveelheid CO2 die per ademteug wordt uitgeademd (CO2-
eleminatie, VtCO2). Tijdens recruitment stijgt de VtCO2 curve omdat steeds meer alveoli aan 
de ventilatie mee gaan doen. Na opening van alle alveoli leidt een verder oplopende druk tot 
een compressie van de intra-alveolaire bloedvaten en daarmee tot een afname van de perfusie. 
Dit resulteert dan weer in een aftoppen van de VtCO2 curve. 
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De optimale PEEP wordt vervolgens met behulp van meting van de dynamische compliantie 
bepaald. Met de OLT kan grafisch de hoogste compliantie bij de laagste toegediende PEEP 
vastgesteld worden. Het gebruik van de OLT levert zo dus de twee belangrijkste parameters 
op voor longsparende beademing: openingsdruk en sluitingsdruk / PEEP. 
Na een meetprocedure met de OLT word op nieuw gerecruteerd en de gemeten optimale 
PEEP plus 2 cmH2O ingesteld. Dit omdat bij dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat de 
long optimaal is geopend 2 cm PEEP boven het punt waar de compliantie begint te dalen. 
De OLT mag alleen gebruikt worden door artsen die vertrouwd zijn met het gebruik en 
daarvoor toestemming hebben gekregen van de staf. 
 
 
Ongewenste neveneffecten van beademing 
Mechanische beademing is een ondersteunende behandeling en vaak een noodzakelijk kwaad, 
want het is zeker niet zonder risico’s en complicaties. Bij alle patiënten moet het streven dan 
ook zijn de periode van beademing zo kort mogelijk te houden. Zo kan de schade en 
morbiditeit tijdens te lang durende beademing zoveel mogelijk worden beperkt.  
 
Problemen t.g.v. beademing kunnen bijvoorbeeld zijn: 

- Infecties: Ventilator Associated  Pneumonia (VAP) is berucht. 
- Schade aan de long t.g.v. de mechanische beademing zelf. Deze kan men 

onderverdelen in: 
o “Shear-stress”: continu openen en weer samenvallen van alveoli (atelectase!) 

geeft trek- en schuifbelasting en daardoor schade aan de long. Dit is veelal te 
voorkomen door voldoende PEEP te geven. 

o “Volutrauma”: Overrekken van de wand van de alveoli door te grote volumina. 
Zo veel mogelijk te voorkomen door te beademen met niet te grote 
slagvolumina (Vt < 7 ml/kg), door atelectatische longdelen zo goed mogelijk te 
openen (te recruteren), zodat de slagvolumina gelijkmatig over beide longen 
worden verdeeld en door de druk in de longen niet te hoog te laten oplopen 
(PIP < 40 cm H2O). 

 
Sedatie bij beademing 
Te diepe sedatie verlengt  de beademingsduur en doet dus ook de  kans op bovengenoemde 
problemen toenemen. Te weinig sedatie kan stress geven en dus bijvoorbeeld cardiovasculaire 
en psychische belasting. Het streven is dus altijd zo weinig mogelijk sedatie, het liefst zelfs 
geen sedatie, te geven, waarbij de patiënt wel comfortabel en niet gestrest is. 
 
Circulatoire verslechtering  
Positieve druk beademing gaat gepaard met een positieve druk in de thoraxholte, die de 
veneuze toevloed naar het rechter atrium belemmert en de weerstand in het pulmonale 
vaatbed doet toenemen. Het gevolg van een en ander is dat de cardiac output en de bloeddruk 
kunnen dalen. Vanzelfsprekend zijn deze effecten sterker naarmate de beademingsdrukken 
hoger zijn. Het kan zo g ebeuren dat je met hogere beademingsdrukken zou willen beademen, 
maar dat de circulatie problemen die ontstaan je dit beletten. Vaak zijn de circulatoire 
problemen te verhelpen door de patiënt vulling aan te bieden – verhogen van de cardiale 
voorbelasting (preload) - of te behandelen met inotrope en of vasoactieve medicatie. Maar dat 
is niet altijd mogelijk en/of gewenst. Je zult dan een compromis moeten vinden tussen wat 
optimaal is voor de circulatie en wat optimaal is voor de ventilatie. De zuurstof voorziening 
van de weefsels is immers ook afhankelijk van een adequate circulatie. 
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Beademingsprotocollen 
 
1. Starten van beademing 
 
Postoperatieve patiënten en patiënten zonder specifieke respiratoire problemen. 

- In principe PC met de volgende standaard instellingen 
o Ppeak (PC boven PEEP) ophogen tot teugvolumes (Vt) van ~ 7 ml/kg ideaal 

lichaamsgewicht bereikt worden 
o PEEP: 5 cm H2O 
o Ademfrequentie (f): 15/minuut (verhogen tot maximaal 20/minuut op geleide 

van PaCO2) 
o Bovendruk begrenzing (PIP): 40 cm H2O 
o I:E – ratio: 1:2 
o FIO2: 0.4 

 
- Gebruik standaard de capnografie 
- Controle SaO2 (pulsoxymeter) en ABGA (met name pH, PaCO2 en PaO2) 
- Stel de drukken op geleide van het ademminuut volume (AMV) in varend op Et CO2   

PaCO2 en pH 
o PaCO2  ↑ en pH ↓  

 f verhogen (max. 20/minuut), of Ppeak verhogen (Vt ~ 7 ml/kg) 
o PaCO2 ↑ en pH = N  

 geen interventie 
o PaCO2 ↓ en pH ↑ 

 Ppeak verlagen 
o PaCO2 ↓ en pH = N 

 geen interventie 
- Vergeet nooit bij drukgestuurde beademing om de alarmgrenzen AMV in te stellen! 

 
Behandel verlaagde PaO2 en SaO2  t.g.v. atelectases door deze atelectases op te heffen door 
recruiment, waarvoor de volgende mogelijkheden: 

- Machinale recruitment, zo nodig met behulp van the OLT (Open Lung Tool) 
 verhoog daarna de PEEP tot 10 à 12 cmH2O 

- Bronchiaal toilet. Daarbij voldoende druk houden en dus de ballon niet geheel laten 
‘verslappen’. 

 
Patiënten met acute respiratoire insufficiëntie 

- Volledige beademing met PC (Pressure Control) met of zonder Automode 
- Ppeak (PC boven PEEP) ophogen tot teugvolumes (Vt) van ~ 7 ml/kg optimaal 

lichaamsgewicht bereikt worden 
- PEEP: 10 cm H2O (mede afhankelijk van de onderliggende pathologie eventueel 

hoger) 
- Ademfrequentie (f):  20/minuut 
- PIP: < 40 cmH2O 
- I:E-ratio: 1:2 
- FIO2: 1.0 
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Deze patiënten zijn respiratoir vaak erg slecht (met name ook wanneer ze net geintubeerd 
zijn). De beademing wordt begonnen met een FIO2 van 1.0 om de oxygenatie van de weefsels 
zo veel mogelijk te waarborgen. Tevens wordt begonnen met meer PEEP en een hogere 
ademfrequentie. Tijdens de beademing wordt meestal snel duidelijk of de beademing moet 
worden aangepast en of de FIO2 kan worden teruggenomen. Bij verslechtering, of uitblijven 
van verbetering, zie; progressieve pulmonale verslechtering en of ALI/ ARDS. 
 
Kortdurende beademing (< 24 uur) 

- Sedatie: niet of minimaal (zoveel als nodig: patiënt is niet gestrest) 
- Analgesie: zoals altijd: optimaal 
- Streef zo snel mogelijk naar PS via PC met Automode  
- Overgaan op PS indien: 

o Patiënt in PC met Automode volledig zelfstandig ademt 
o PEEP < 10 cmH2O 
o FIO2 ≤ 0,40 [bij Saturatie > 90%) 
o  

- Handhaaf het PEEP-niveau.  
- Initiële bovendruk is gelijk aan plateaudruk bij PC (af te lezen op de 

beademingsmachine). 
- De ademfrequentie van de patiënt is nu afhankelijk van de hoeveelheid 

drukondersteuning. Is deze laag (te laag) dan gaat de patiënt steeds sneller ademen.  
- Corrigeer de bovendruk totdat de patiënt ± 20/minuut ademt.  
- Verminder de PIP totdat deze minimaal 10 cmH2O  hoger is dan de PEEP. Controleer 

dan SaO2 en ABGA en eventueel X-thorax. Indien alles acceptabel: extuberen 
 
Langdurende beademing (> 24 uur) 

- Sedatie: niet of minimaal 
- Analgesie: optimaal 
- Streef naar PS 
- Overgaan op PS indien: 

o PEEP ca. 10-14 cmH2O 
o FIO2  = 0,4 

- Handhaaf het PEEP niveau 
- Initiële bovendruk is gelijk aan plateaudruk bij PC 
- Corrigeer de bovendruk (PIP) tot f  ± 20/minuut is.  

 
- Indien patiënt comfortabel: PS ook met hogere PEEP drukken overwegen 

 
- Behandel verlaagde PaO2 en SaO2  met recruteren (opheffen van atelectasen) en 

verhoging van de gemiddelde luchtwegdruk 
- Machinale recruitment, zo nodig met behulp van the OLT (Open Lung Tool) 

o verhoog daarna de PEEP tot 10 à 12 cmH2O of zo hoog als gevonden met de 
OLT 

- Bronchiaal toilet wanneer tekenen van sputum retentie of i.p.v. machinale recruitment 
- Verhoog FIO2 tot maximaal 0,6 

 
- Indien PEEP > 12 cmH2O en/of FIO2 > 0,6 nodig zijn voor een SaO2  > 95% 

o ALTIJD overleg met supervisor 
o Volledig beademen: PC met of zonder Automode 
o Zonodig meer sederen 
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o Zonodig beademen in buikligging 
 
 
Beademing in buikligging (‘prone position’) 
Indien ophogen van de PEEP tot meer dan 14 cm H2O en recruteren niet leidt tot een 
substantiële verbetering van de PaO2  / FiO2   ratio, overweeg dan beademen in buikligging 
(na overleg met supervisor). Nadat de patiënt op de buik is gedraaid dient nogmaals een OLT 
manoeuvre gedaan te worden. Laat de patiënt indien nodig, langdurig op de buik liggen (> 24 
uur), maar in ieder geval minimaal 8 uur. Continueer de buikligging (dus eventueel 
afgewisseld met rugligging ) net zo lang totdat buikligging geen verbetering meer geeft boven 
rugligging, of totdat de beademingsvoorwaarden zijn afgenomen tot minder dan 14 cm H2O 
PEEP. 
 
 
Progressieve pulmonale verslechtering en of ALI/ARDS 
Indien er sprake is van een progressieve verslechtering van de beademingsvoorwaarden 
(PEEP > 12 cm H2O  en/of FIO2 > 0.6 voor een SaO2  > 95%) dan altijd overleg met de 
supervisor.  

- Indien patiënt nog niet volledig wordt beademd:  
o PC met of zonder Automode 
o Ppeak (PC boven PEEP) ophogen tot teugvolumes (Vt) van ~ 7 ml/kg 

lichaamsgewicht bereikt worden 
o OLT (zie hoofdstuk) 
o PEEP: zoals gevonden bij OLT  
o I:E-ratio: 1:2 
o Ademfrequentie (f):  20/minuut 
o FIO2: 1.0 

 
P.M. Indien PEEP  > 12 cmH2O en er recruitment plaatsvindt dan kan elk drukverlies in het 
ventilatiecircuit weer leiden tot atelectase van de longen. Indien de patiënt na een disconnectie 
weer teruggelegd wordt aan de machine dan dient de patiënt opnieuw gerecruteerd te worden. 
Ook uitzuigen kan drukverlies en longcollaberen veroorzaken. Daarom wordt iedere patiënt 
met een PEEP van boven 12 cmH2O met behulp van een gesloten uitzuigsysteem uitgezogen. 
 

- Bij PEEP > 12 cmH2O 
o Overweeg inversed ratio ventilation (I:E-ratio  1:1 of 2:1). Hierbij kan de 

PEEP oplopen. Controleer de PEEPi! Cave bij ernstige bronchusobstructie. 
- Ga door met verhogen van de PEEP tot maximaal een PEEPi van 20 cmH2O  
- Indien de PaCO2 oploopt  > 40 mmHg: verhoog het AMV, maar Vt niet  > dan 10 

ml/kg en f niet > 20/minuut. Overleg anders met supervisor. 
 
 
Patiënt met ernstige asthma/CARA exacerbatie 

- Beademing gecontroleerd met diepe sedatief: PCV of VC 
- Bij extreme bronchusobstructie verslappen 
- Lage frequentie met lange expiratietijd (bv.  f = 6/min en I:E) 
- PEEP minimaal 10 cm H2O 
- Accepteer hogere PCO2 tot pH 7.1 

o Geen bicarbonaat geven bij respiratoire acidose 
- FiO2 op 1.0 om te beginnen 
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o Verlagen o.g.v. SaO2 
 
Afbouwen van beademing 

- Bij verbetering van de PaO2 en SaO2  
o eerst FIO2 afbouwen tot 0.4 mits SaO2 > 95%. 

- Bij verdere verbetering PaO2 en SaO2  
o PEEP ↓ in stapjes van 2 cmH2O [Langzaam!] 

 
- Indien er nu een abrupte verslechtering optreedt 

o Uitzuigen 
o Recruitment met behulp van the OLT 
o PEEP zoals gevonden bij OLT 

- Bij verdere verbetering en PEEP = 12 cmH2O  
o eventueel I:E ratio normaliseren 

- Bij verdere verbetering 
o proberen patiënt aan de PS te leggen 

 
- Bij al deze stappen voorkomen dat Vt ~ 7 ml/kg blijft. Zonodig PIP verlagen 
- Bij PaCO2 < 40 mmHg:  PIP verlagen 

 
- Bij patiënten in buikligging: deze  beëindigen indien PaO2 en SaO2 gelijk zijn in buik- 

en in rugligging. 
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Gebruikte afkortingen:  
 
ABGA  Arteriële bloedgasanalyse 
ALI  Acute Lung Injury 
ARDS  Acute Respiratory Distress Syndrome 
AMV  Ademminuutvolume 
BIPAP  Bi-level Positive Airway Pressure 
CPAP  Continuous Positive Airway Pressure 
CPPV  Continuous Positive Pressure Ventilation (volume “gestuurd”)  
FIO2  Inspiratoire zuurstof fractie 
I:E-ratio Verhouding tussen inspiratie en expiratie tijd 
IPPV  Intermittent Positive Pressure Ventilation 
IRV  Inversed Ratio Ventilation 
NPPV  Non-invasive Positive Pressure Ventilation 
PaCO2  Partiële arteriële CO2 druk 
PaO2  Partiële arteriële O2 druk 
PEEP  Positive End Expiratory Pressure 
PEEPe  Extrinsieke PEEP (van buiten, door de beademingsmachine opgelegd)  
PEEPi  Intrinsieke PEEP (in de patiënt ontstane PEEP) 
PEEPt  Totale PEEP (PEEPe + PEEPi) 
PIP  Peak Inspiratory Pressure 
PS  Pressure Support ventilation 
PC  Pressure Control ventilation met of zonder Automode 
SaO2  O2 saturatie van het hemoglobine 
VAP  ventilator associated pneumonia 
VC  Volume gecontroleerde beademing 
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Procedure installatie software Servo-i: 
  
Zodra er nieuwe – te installeren - software is, brengt Maquet het afdelingshoofd ICV en de 
beademingscommissie op de hoogte, vergezeld van voldoende schriftelijke informatie.  
De beademingscommissie beoordeelt deze informatie en adviseert hieromtrent aan het 
afdelingshoofd ICV.  

- De nieuwe software wordt toegelicht (en eventueel wanneer noodzakelijk geacht, 
gedemonstreerd) door Maquet aan het afdelingshoofd (die desgewenst zich laat 
ondersteunen door stafleden). Maquet neemt het initiatief voor het maken van die 
afspraak. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van stafleden 
bij die afspraak.  

- In samenspraak met de beademingscommissie wordt een scholingstraject besproken 
voor medewerkers, (indien noodzakelijk geacht).  

- Het afdelingshoofd ICV overlegt met de FMT over de compatibiliteit, planning en 
installatie van de nieuwe software 

- FMT test samen met de PDMS beheerder van de afdeling ICV de volledige 
compatibiliteit van de software met het PDMS systeem op de afdeling ICV. Hierover 
wordt door FMT en de PDMS beheerder gerapporteerd aan het hoofd ICV 

- Nadat het afdelingshoofd ICV, gehoord hebbende het advies van de 
beademingscommissie, het oordeel van FMT en de beheerder PDMS, accoord gaat 
met de installatie van de nieuwe software, zal het afdelingshoofd alle betrokkenen (dus 
staf ICV, verpleegkundig hoofd, afdeling Anesthesiologie i.c. recovery en SEH) 
informeren.  

- Het afdelingshoofd ICV geeft opdracht (c.q. toestemming) voor installatie van de 
nieuwe software.  
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HOOFDSTUK 5 

Haemodynamica 
 
Inleiding 
Het hieronder beschrevene is slechts zeer beknotte richtlijn en voor een uitgebreide 
beschrijving van de beelden wordt verwezen naar leerboeken en overzichtsartikelen.  
 
Hyperdynamische shock 
Definitie: te lage bloeddruk (voor deze patiënt) gepaard gaande met tekenen van onvoldoende 
weefselperfusie, relatief hoge cardiac output en tekenen van perifere vasodilatatie. 
Algemeen: zorg voor een goede belijning. Voor de initiële vulling zijn perifere infusen 
voldoende. In “noodsituaties kan dopamine (200 mg/50 ml tot maximaal @ 10 ml/u) en 
noradrenaline (10 mg/50 ml tot maximaal @ 2 ml/u) via een goed lopend perifeer infuus 
(controleren!) tijdelijk worden gegeven. Het “prikken” van een centrale lijn is veel 
eenvoudiger bij een goed gevulde patiënt! 
Doel van de behandeling: goede weefsel perfusie en oxygenatie blijkend uit BGA, goede pH, 
dalend/normaal lactaat, goede diurese, goede pHi (indien bepaald). 
 
1. Bewerkstellig “voldoende” vullingtoestand met behulp van colloïden en crystalloiden 

door middel van herhaalde “fluid challenges”. Let daarbij steeds op de respons van de 
patiënt: stijgt de bloeddruk, de CVD, de CO en PAOP (indien SG katheter) en daalt de 
hartfrequentie en verbetert de perifere circulatie (acra, neus, knieën)? Kijk ook naar de 
curves en let op de ‘systolic pressure variation’, ‘pulse pressure variation’ e.d. 
Eventueel kan een challenge gedaan worden door de benen van de patiënt te heffen. 
Indien dit leidt tot een hemodynamische verbetering, dan is een gunstig effect van 
vochtinfusie waarschijnlijk. 

2. Indien onvoldoende verbetering (van weefselperfusie en oxygenatie) op adequate vulling: 
altijd overleg supervisor. 
Bij onvoldoende perfusiedruk en patiënt niet bekend met linker ventrikel dysfunctie 
(LVD):  
start noradrenaline 10 mg/50 ml @ 1-2 ml/u. Bij de patiënt blijven en infusiesnelheid zo 
nodig aanpassen. 
Indien geen diurese en/of geen verbetering op maximaal 2 ml/u noradrenaline: PA-
catheter geven. 
Streef naar optimale vullingstoestand o.g.v. PA-catheter waarden. De optimale 
vullingstoestand is die vullingstoestand (CVD/PAOP) waarbij een verdere infusie (fluid 
challenge) niet meer leidt tot een verdere verhoging van de CO. 
Bij PA-catheter (na controle positie, let op de curves en bepaal zelf de CVD en PAOP met 
behulp van de cursor): 
NB1 denk aan de mogelijkheid van meetfouten! (bv. Tricuspidalis insufficiëntie, mitralis 
insufficiëntie) 
NB2 behandel uitslagen van de PA-catheter metingen uitsluitend in het kader van het 
totale klinische beeld en behandel nooit geïsoleerde meetresultaten 
 
Bij onvoldoende perfusiedruk en patiënt bekend met LVD: 
start dopamine 200 mg/50 ml @ 2-4 ml/u tot maximaal 12 ml/u.  
Cave: dopamine is diureticum en kan dus valse geruststelling geven indien gevaren wordt 
op de diurese omtrent de vullingstoestand. 
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Bij onvoldoende resultaat: toevoegen noradrenaline 
Alternatief: dobutamine (250 mg/50 ml @ 4 ml/u tot max 12 ml/u) en tegelijkertijd 
noradrenaline (10 mg/50 ml @ 1 ml/u). 
 
Enoximone: alleen in overleg met supervisor. Indicatie: ultimum refugium, tekenen van 
onvoldoende CO met onvoldoende weefselperfusie. Of indicatie voor inotropie bij patiënt 
behandeld met betablokkers. Cave: tensiedaling. 
 
Ketanserine: Mogelijke indicatie: ondanks optimale vulling en adequate perfusiedruk 
slechte perifere circulatie (acra, knieën, oren, neus) 

 
 
Cardiogene shock 
Algemeen: in eerste instantie altijd streven naar het vinden en zo mogelijk opheffen van 
reversibele oorzaken: vaak ischemie, hypoxie, anemie. Voor een goede behandeling is 
informatie verkregen m.b.v. een PA-catheter vaak onontbeerlijk, indien niet zeer snel een 
bevredigende respons op de ingestelde therapie is verkregen. Beademing kan van voordeel 
zijn op de hemodynamiek door afterloadreductie en door verminderen van de 
zuurstofconsumptie door verminderde ademarbeid, vooropgesteld dat een goede preload 
gehandhaafd blijft/wordt. 
 
Behandeling 
1. Optimale vullingstoestand. De optimale vullingstoestand is die vullingstoestand 

(CVD/PAOP) waarbij een verdere infusie (fluid challenge) niet meer leidt tot een verdere 
verhoging van de CO. Bij ernstige hypotensie zijn afterload reductie en diuretica 
gecontraindiceerd.  
Start dopamine (200 mg/50 ml @ 2-4 ml/u) en dobutamine (250 mg/50 ml @ 4 ml/u) en 
nitroglycerine (50 mg/50 ml @ 0,4 ml/u). Dobutamine en nitroglycerine ophogen op 
geleide van respons. 

2. Enoximone (50 mg/50 ml @ 2 ml/u) indien bovenstaande therapie onvoldoende resultaat 
geeft. 

3. IABP indien een overbrugbare periode en er een reversibele factor is. Indien er geen 
aanwijzing is van reversibiliteit is een IABP zinloos medisch handelen. 

4. ACE-remmers hebben geen plaats voor de acute behandeling van hartfalen op de IC. 
5. In geval van hypertensie: afterload en preload reductie m.b.v. nitroglycerine (25 mg/50 

ml), eventueel nitroprusside. Ook dobutamine en enoximone geven afterload reductie en 
kunnen ergo eventueel ook gegeven worden. 
 
 

Indicaties voor inbrengen PA-catheter 
Algemeen: Niemand geneest door een PA-catheter. Vaak is het klinische beeld voldoende 
samen met een CVD om de behandeling te bepalen. Metingen van een PA-catheter kunnen 
valse zekerheid geven. Foute metingen kunnen voorts aanleiding geven tot “overbehandeling” 
(voorbeeld: lage CO meting bij TI). Altijd curves controleren en beoordelen. 
1. Persisterende hypotensie die niet reageert op de gebruikelijke behandeling en ergo 

onduidelijkheid omtrent de huidige hemodynamische diagnose. 
2. Longoedeem e.c.i. Met andere woorden het is onduidelijk of er sprake is van cardiogeen 

of non-cardiogeen longoedeem. 
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3. Hypotensie bij anure patiënt is als sub 1, maar de indicatie kan wat “vroeger” gesteld 
worden. 

4. Uitgebreid myocard infarct, met name rechter ventrikel infarct, als sub 1, maar de 
indicatie kan wat “vroeger” gesteld worden. 

5. Verdenking op een VSR met metingen van O2 saturatie veneus, in RV en in Art. 
Pulmonalis 

6. Ernstig vermoeden pulmonale hypertensie met circulatoir falen 
 
 

Boezemfibrilleren en boezemflutter. 
 

1. Recent ontstaan boezemfibrilleren. (boezemfibrilleren < 48 uur bestaand) 
Algemeen: streef naar herstel sinusritme 
Corrigeren: hypovolemie, hypervolemie, electrolyten (met name K>4.0, Mg > 1.0, Ca 
geioniseerd > 1.0 mmol/l),  
Streef naar Hb ≥ 6.0 mMol/l.  
Beta-1 agonisten induceren boezemfibrilleren: bezie reductie dosis c.q. zo mogelijk 
staken dopamine, dobutamine. Met name dopamine is aritmogeen door uptake-1 
inhibitie.  
Overweeg ischemie als oorzaak. 
 
Na correctie onderliggende oorzaken (zie boven): 
 
- optie 1:  
 
Medicamenteuze behandeling.  
Amiodarone 300 mg in 20 minuten. Daarna 1200 mg/24 uur i.v. gedurende 1e 24 uur. 
NB bij succes amiodarone in principe niet langer dan 96 uur geven wegens potentiele 
bijwerking, mn. pulmonale fibrose.  
 
Indien geen contra-indicatie voor betablocker: overweeg betablocker (metoprolol of 
atenolol (cave nierfunctieverlies bij atenolol) 
 
PM na overleg supervisor: Ibutilide (1 mg i.v. in 10-15 minuten)  
 
 
– optie 2: 
 
Cardioversie. NB altijd gesynchroniseerd en adequate sedatie!!! Patches correct 
plaatsen! Zorg voor adequate sedatie/anesthesie. Cave bij sedatie tensie daling. 
Propofol 50 mg is in het algemeen een adequate dosis en keuze. Bij instabiliteit: 
etomidate 10-20 mg i.v. Altijd overleg over keuze van additionele sedatie met 
supervisor. 
Start met 100 Joules (bij flutter 50 Joules). Bij uitblijven conversie naar sinusritme: 
ophogen energie in etappes tot maximaal 360 Joules. 
 
 
– optie 3 
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Combinatie van amiodarone en cardioversie. 
 
 

2. Chronisch boezemfibrilleren.  
Algemeen: streef naar rate-control. 
Corrigeren: hypovolemie, hypervolemie, electrolyten (met name K>4.0, Mg > 1.0, Ca 
geioniseerd > 1.0 mmol/l),  
Streef naar Hb ≥ 6.0 mMol/l.  
Beta-1 agonisten induceren boezemfibrilleren: bezie dosisreductie c.q. zo mogelijk 
staken dopamine, dobutamine. Met name dopamine is aritmogeen door uptake-1 
inhibitie. 
Medicamenteus: digoxine: oplaad dosis 1,5 mg in 100 ml NaCl 0,9% in 6 uur als 
infuus. Daarna onderhoudsdosis afspreken op geleide van nierfunctie en effect. 
Alternatief: amiodarone: dosering als boven vermeld. 

 
 

Myocard ischemie 
Algemeen: probeer in eerste instantie onderliggende behandelbare oorzaken te behandelen: 
adequate vulling, Hb ≥ 6 mMol/l, dopamine, dobutamine, stress, onrust, hypoxie, hypertensie. 
Een klinische maat voor myocard zuurstof behoefte is het rate pressure product. Onderdeel 
van de behandeling is in het algemeen een reductie van de behoefte van O2. Een goede 
arteriële oxygenatie is obligaat. 
1. Medicamenteuze therapie 

Nitroglycerine 50 mg/50 ml @ 0,4 ml starten. Ophogen o.g.v. “klinisch beeld”. Cave: 
pulmonale shunting door NTG. 
Betablocker indien geen contra-indicaties. Atenolol 2,5 mg i.v. langzaam geven. 
Alternatief: metoprolol 25 mg p.s. of esmolol.  
Streef naar hartfrequentie < 60 minuut. 
Aspirine 160 mg 1e dag, daarna 1 dd 80 mg indien geen contra-indicaties 
Heparine o.g.v. APTT. Oplaad dosis en onderhoud i.o.m. supervisor. 
Clopidogrel uitsluitend in – en na overleg met supervisor en cardioloog. 
Statine, bijvoorbeeld Atorvastatine. 

2. Interventie i.o.m. supervisor en cardioloog: 
- IABP 
– PTCA 
– CABG 
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Intra-aortale ballonpomp  
IABP  
 
Inleiding 
In de 60-er jaren is de IABP door Dr. Adrian Kantrowitz geïntroduceerd als middel om de 
coronair perfusie te verbeteren (1,2).  
 
Doel IABP 
Het doel van de IABP therapie is het tijdelijk ondersteunen van de linker ventrikel als deze 
faalt in zijn werking en het laten toenemen van de myocardperfusie. De ondersteuning is 
tijdelijk tot de patiënt gestabiliseerd is of er een andere, definitieve, vorm van therapie 
beschikbaar is.  
 
De pomp 
De IABP is een ballon van polyethyleen vastzittend aan een katheter. De katheter wordt via 
de a. femoralis in de aorta descendens geplaatst, met de tip ongeveer 2 cm onder de linker a. 
subclavia. Het proximale deel van de katheter ligt boven de ostia van de renale arteriën. De 
katheter kan percutaan of chirurgisch ingebracht worden. Afhankelijk van de lengte van de 
patiënt zijn er verschillende groottes van de ballon verkrijgbaar.   
De katheter met de ballon is aangesloten op het IABP-toestel. De werking van de IABP berust 
of inflatie en deflatie van de ballon. Inflatie van de ballon vind plaats door middel van helium 
insufflatie. Inflatie en deflatie worden met de hartcyclus van de patiënt gesynchroniseerd. 
Inflatie van de ballon vind plaats bij begin van de diastole, op de arteriële curve te zien aan de 
dicrotic notch (sluiten van de aortaklep). Tijdens inflatie word er een hoeveelheid bloed in de 
aorta verplaatst. Deze verplaatsing van bloed zorgt voor een drukverhoging (diastolische 
augmentatie), zowel richting de aorta ascendens voor een betere coronairperfusie, als in de 
richting van de aortabifurcatie om zodoende de weefselperfusie (o.a. renale doorbloeding) te 
verbeteren. Aan het begin van de systole of einde van de diastole, defleert de ballon. Door het 
leegzuigen van de ballon, ontstaat er vlak voor het openen van de aortaklep, een sterke 
drukdaling in de aorta. Deze afterload reductie zorgt ervoor dat de linker ventrikel minder 
arbeid hoeft te verrichten en het bloed makkelijker weg kan pompen. Hierdoor kan de CO met 
40% toenemen. Tevens neemt de zuurstof behoefte van het hart af doordat er minder arbeid 
geleverd hoeft te worden door de linker ventrikel.  
 
Primaire doel ballonpomp 
Laten toenemen cardiale zuurstof toevoer en afnemen zuurstof vraag. 
Secundair: verbeteren CO, ejectie fractie, toename van de coronaire perfusie druk en de 
systemische perfusie, afname hartfrequentie, afname wiggedruk en afname systemische 
vaatweerstand (3,4). 
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Hemodynamische effecten van de IABP: 
 

Aorta druk Cardiaal Bloed flow LV-druk Linker 
ventrikel 

 
systole 

 
afterload 

 
Coron. bloed 
flow 

 
Systole 

 
Volume 

 
diastole 

 
preload 

 
CO 

 
Eind-diastole 

 
Wand-
spanning 

  
Renale bloed 
flow  

 
CO 

    
 
EF 

 
  
Determinanten van cardiale zuurstof aanbod en vraag (5,6): 
 

Zuurstof aanbod Zuurstof vraag 

Kwaliteit coronair arteriën Hartfrequentie 

Autoregulatie weerstand coronair arteriën Contractiliteit 

Diastolische perfusie gradiënt 
(=diastolische aortadruk – eind-
diastolische linker ventrikeldruk) 

Preload 

Diastolische tijdinterval Afterload 
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Indicaties en contraïndicaties 
In eerste instantie beperkt aantal indicaties (5-10). Later uitbreiding van de indicatiestelling 
(11-14). 

- Linker ventrikel falen of cardiogene shock tgv  
o Myocardinfarct  
o myocarditis  
o cardiomyopathie  
o ernstige corcontusie  
o septische shock  
o medicamenteus  

- Mechanische complicaties tgv een myocardinfarct 
- Refractaire kamerritmestoornissen (met verdenking op ischemie) 
- Instabiele angina pectoris onvoldoende reagerend op medicamenteuze therapie 
- Hoog-risico PTCA procedures 
- Na falen PTCA 
- Falen weaning van hart-long machine 
- Low output syndroom 
- Stabilisatie hoog-risico patiënten die gegeneraliseerde anesthesie moeten ondergaan 

ter overbrugging voor transplantatie 
- Myocard stunning 

 
Contraindicaties 

- Ernstige aortaklep-insufficientie 
- Aortadissectie  
- Ernstig perifeer vaatlijden 
- Irreversibele cerebrale schade. 

 
Complicaties 
Meest voorkomende complicatie is ischemie van de extremiteit aan de kant waar de IABP is 
ingebracht (14-45%) t.g.v. het ouder worden van de patiënten populatie met perifeer 
vaatlijden, hypertensie en diabetes mellitus. Bij tekenen ischemie, dient de IABP te worden 
verwijderd. 
  
Andere complicaties 

- Vasculair 
- Arteriële schade (perforatie, dissectie) 
- Perforatie van de aorta tijdens de inbrengprocedure 
- Aortadissectie tijdens de inbrengprocedure 
- Thrombose van de a. femoralis met thrombo-embolische processen tijdens het 

verwijderen 
- Cannulatie van de v. Femoralis 
- Ischemie extremiteit aan de kant waar de IABP is ingebracht 

 
Ballon gerelateerde complicaties 

- Perforatie van de ballon, te zien aan bloed in de katheter 
- Ruptuur van de ballon met als gevolg een gasembolie 
- Incorrecte positionering met afsluiting van de a. subclavia of a. renalis 

 
Diversen 

- Bloeding 
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- Infectie 
- Thrombocytopenie 

 
 
Inbreng-procedure 
Chirurgisch door cardiochirurg of percutaan door middel van de Seldinger technique door de 
cardioloog. Via a. femoralis in aorta descendens, net onder aftakking van de linker a. 
subclavia. In geval van ernstig perifeer vaatlijden kan de IABP via de aa. subclaviae, aa. 
axillae of de aa. Iliacae worden ingebracht. Controle van de ligging vind plaats middels een 
X-thorax.  
 

Werking IABP 
Triggering 
Om het optimale effect van counterpulsatie, inflatie en deflatie te bereiken is een correcte 
timing met de hartcyclus noodzakelijk. Triggering van de ballon, kan plaatsvinden middels 
het ECG-signaal, de bloeddruk, een pacemaker of door een vooraf ingestelde frequentie.  
 
Timing and weaning 
Inflatie van de ballon dient aan het begin van de diastole te beginnen; op de dicrotic notch, 
zichtbaar op de arteriële drukcurve. Deflatie van de ballon moet direct voor de arteriële 
upstroke plaatsvinden. Wanneer de inflatie van de ballon te vroeg is, leidt dit tot een toename 
van de belasting van de linker ventrikel. Een te late inflatie geeft een vermindering van het 
effect van de IABP. Een te late deflatie leidt tot toename van de belasting van de linker 
ventrikel. Een te vroege deflatie kan leiden tot een retrograde flow in o.a. de aa. carotides. 
Ballon synchronisatie instellen begint bij een slag-ratio van 1:2. Daarna in principe altijd op 
de 1:1 ratio houden. De IABP kan verwijderd worden wanneer er geen aantoonbaar of 
verwacht gunstig effect meer is. Weaning van de IABP door verminderen ballon-augmentatie-
ratio met behoud van hemodynamische stabiliteit. Tevens moet de ‘behoefte’ aan inotropica 
dermate verminderd zijn dat bij verwijderen van de IABP, eventuele hemodynamische 
verslechtering weer is op te vangen met inotropica. 
 
 
 

     

Inflatie van de ballon
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Diastolische augmentatie 

 

 

Deflatie van de ballon 

 
 
 

Arteriële curve met IABP in situ (frequentie 1:2)  
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Bediening IABP 
Een goede timing van zowel inflatie als deflatie van de ballonpomp is van essentieel belang. 
De perfusionist en/of de intensivist zijn in principe de eerst aanspreekbare, ook buiten 
kantooruren, indien er twijfel bestaat over de juiste timing van de IABP. Iedereen die 
aanvullende scholing gehad heeft mag de IABP bedienen, maar dient hier wel een 
aantekening van te maken in de status/het formulier aanwezig bij de IABP. 
 

Verwijderen IABP  
Als een patiënt hemodynamisch stabiel is, kan de IABP verwijderd worden. Eerst wordt de 
frequentie verlaagd naar 1:2. De pomp mag niet stilgezet worden! 
Afhankelijk van wie de IABP ingebracht heeft, wordt deze verwijderd door of de 
cardiochirurg of de cardioloog. De antistollingstherapie dient minimaal 2 uur van tevoren 
gestopt te zijn. 
 
Referenties: 
Kahn JK, Rutherford BD, McConahay DR. Supported high risk coronary angioplasty using 
intraaortic balloon pump counterpulsation. J Am Coll Cardiol 1990;15:1151. 
Kantrowitz A, Tjonneland S, Freed PS et.al. Initial clinical experience with intra-aorta balloon 
pumping in cardiogenic shock. JAMA 1968;203:113. 
Sarnoff SJ, Braunwald E, Welch GH et.al. hemodynamic determinants of oxygen 
consumption of the heart with special reference to the tension time index. Am J Physiol 
1958;192:148. 
Akyurekli Y, Taichmann JC, Keon WJ. Effectiveness of intra aortic balloon counterpulsation 
and systolic unloading. Can J Surg 1980;23:122. 
Grotz RL, Yeston NS. Intraaortic balloon counterpulsation in high risk cardiac patients 
undergoing non cardiac surgery. Surgery 1989;106:1. 
Hoffman JE. Determinants of prediction of transmural myocardial perfusion. Circulation 
1978;58:381. 
Ayers SM. The prevention and treatment of shock in acute myocardial infarction. Chest 
1988;93(suppl):17S. 
Bolooki H. Emergency cardiac procedures in patients in cardiogenic shock due to 
complications of coronary artery disease. Circulation 1989;79(suppl I):I-137. 
Georgen RF, Diertrick JA, Pifarre R, et.al. Placement of intraaortic balloon pump allowing 
definitive surgery on patients with severe cardiac disease. Surgery 1989;106:808. 
Golding LAR, Loop FD, Petes M, et.al. Late survival following use intraaortic 
balloonpumping in revascularization surgery. Ann Thorac Surg 1980;30:48. 
Anwar A, Mooney MR, Sterzer SH. Intra-aortic balloon counterpulsation support for elective 
coronary angioplasty in the setting of poor left ventricular function. A two center experience. 
J Invas Cardiol 1990;1:175. 
Bavaria JE, Furukawa S, Kreiner G. Effect of circulatory assist devices on stunned 
myocardium. Ann Thorac Surg 1990;49:123. 
Mercer D, Doris P, Salerno TA. Intra-aortic counterpulsation in septic shock. Can J Surg 
1981;24:643. 
Ohmann EM, Califf RM, George BS et.al. The use of intraaortic balloon pumping as an 
adjunct to reperfusion therapy in acute myocardial infarction. Am Heart J 1991;121:895. 
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Reanimaties 
Reanimaties op de afdeling ICV worden verricht door de artsen van de afdeling ICV. De 
uitvoering van de reanimaties volgt in principe de richtlijnen zoals gepubliceerd door de ERC 
(European Resuscitation Council) in 2005. Zie evt www.erc.edu en 
www.circ.ahajournals.org/content/vol112/24_suppl/ 

 

Overige opmerkingen CPR 

Onderbreek de CPR zo weinig en zo kort mogelijk!! 
Adrenaline:Bolus 1 mg i.v. iedere 3 tot 5 minuten. Hogere doseringen tot 0.2 mg/ kg zijn 
mogelijk maar worden niet aanbevolen (er komen meer bewijzen voor een ongunstig effect). 
Reduceer de dosis bij hypothermie. 

Defibrilleren: alles synchroon “klappen” behalve VF en VT zonder output: dan asynchroon. 
Eerste cyclus 1 x 360 Joule (monofasisch) of 200 Joule (bifasisch); tweede cyclus 1 x 200 
Joule (of 360 J bij monofasisch), na drie cycli geef Amiodarone in geval van VF en 
continueer defibrilleren. Bij persisteren VF is er nog niet perse een reden om CPR te staken 
(overweeg oorzaken) 

Amiodarone: (IIB aanbeveling) bij refractaire VF of pulseless VT. 300 mg bolus i.v. Zonodig  
2e dosis van 150 mgr i.v. Onderhoud 1200 mg/24 uur. (Max dosis 2200 mg/24 uur) 

Magnesiumsulfaat:1-2 gram i.v .bij polymorfe VT (torsades de pointes) en bij verdenking op 
hypomagnesiemie. 

 

Flow chart BLS 
Op de volgende bladzijden vindt u de flow charts o.b.v. de richtlijnen 2005, zoals u die ook op 
de websites van alle betrokken wetenschappelijke verenigingen kan vinden. Het is een 
richtlijn en veelal gebaseerd op expert opinion. Realiseer u daarom dat u kunt afwijken op een 
intensive care afdeling van de exacte gang van zaken. Op de afdeling ICV wordt geen 
vasopressine gegeven, dus dit onderdeel vervalt. Recente literatuur geeft onvoldoende 
onderbouwing om vasopressine te geven naar het oordeel van de medische staf. 
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Flow chart BLS 
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Flow chart ALS 
 

 

 97



  

 

 98



  

 

Hoofdstuk 6 

Therapeutische milde hypothermie 
 
Inleiding 
Na een circulatiestilstand met verdenking op cerebrale schade wordt de patiënt gedurende 24 
uur behandeld met milde therapeutische hypothermie (MTH). Daarnaast kan MTH worden 
toegepast bij verhoogde intra-craniële druk (ICP) conform vermeld in de richtlijn van de 
afdeling ICV. Zie aldaar hoofdstuk 16. 
Therapeutische hypothermie kan worden gedefinieerd als het gecontroleerd verlagen van de 
lichaamstemperatuur met als doel om verdere beschadiging van weefsel en cellen te 
voorkómen. Meestal gaat het om beperking van schade aan hersencellen; hypothermie wordt 
echter ook wel gebruik voor bescherming van het ruggemerg, en bij patiënten met een acuut 
myocardinfarct om de grootte van het infarct te verminderen. Het doel van de behandeling is 
in alle gevallen om schadelijke processen na een periode van ischaemie of na een trauma, 
tegen te gaan. Deze schadelijke processen spelen zich af in een periode van enkele minuten 
tot vele dagen na ischaemie/trauma. De processen kunnen, ook wanneer ze reeds zijn 
uitgedoofd c.q tot stilstand zijn gekomen, opnieuw in gang worden gezet door een nieuw 
ischaemisch insult of een periode met verhoogde intra-craniële druk. 
Van belang is vast te stellen dat therapeutische hypothermie in principe kan worden toegepast 
bij alle vormen van mogelijke post-hypoxische neurologische schade. Verder is het op 
theoretische gronden aannemelijk dat de meest gunstige effecten kunnen worden bereikt bij 
patiënten met relatief milde schade.  
Er bestaat niet voor elke klinische toepassing evenveel bewijs. Om deze reden wordt 
hypothermie op de afdeling ICV uitsluitend toegepast voor bewezen indicaties: reductie van 
cerebrale schade na reanimatie en verlaging van ICP.  
 

Toelichting 
Therapeutische hypothermie na circulatoir arrest en reanimatie  
In een aantal studies is overtuigend aangetoond dat kortdurende hypothermie de 
neurologische prognose bij bepaalde categorieën patiënten na reanimatie verbetert. Sommige 
patiënten met een gedaald bewustzijn die na een reanimatie worden opgenomen op de IC 
afdeling worden daarom, als er geen contra-indicaties zijn, gedurende 24 uur gekoeld tot 32-
33°C. Het koelen dient zo snel mogelijk te beginnen, maar ook indien reeds de nodige tijd 
(uren) verloren is gegaan kan nog effect verwacht worden.  
De indicatie voor het gebruik van hypothermie worden gesteld door het dienstdoend staflid 
IC. Na het koelen gedurende 24 uur worden patiënten langzaam, meestal passief opgewarmd. 
Dit omdat (te) snel opwarmen de prognose kan verslechteren. Dit betekent dat patiënten na 
het staken van de koeling meestal pas na 12-24 uur weer een temperatuur van >36 graden 
bereiken. In sommige situaties kan de behandeling ook langer worden gecontinueerd.  
Alle patiënten die worden opgenomen op de afdeling intensive care na een circulatiestilstand 
en die geen opdrachten uitvoeren worden gekoeld tenzij hiervoor zeer zwaarwegende contra- 
indicaties bestaan. Indien de patiënt niet gekoeld wordt, dan wordt in de status gemotiveerd 
aangegeven waarom de patiënt niet in aanmerking komt voor koelen. Verwacht gunstig 
neurologisch herstel is geen reden de patiënt niet te koelen, noch verwachtte ongunstige 
prognose, tenzij de prognose dusdanig ongunstig is dat de patiënt ook niet op de IC afdeling 
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wordt opgenomen. Koelen dient zo snel mogelijk te beginnen (liefst in de ambulance of SEH; 
getracht wordt hierover afspraken te maken met de afdeling cardiologie). Indien de 
circulatiestilstand ≤8 uur geleden is dient in elk geval met hypothermie te worden behandeld.  
 
Therapeutische hypothermie na ernstig neurotrauma  
Bij patiënten met ernstig neurotrauma kan koeling worden gebruikt als middel om de intra-
craniële drukken te verlagen. Of het ook de prognose verbetert is omstreden, maar dit lijkt wel 
het geval te zijn als de behandeling zorgvuldig en vooral lang genoeg (meestal meerdere 
dagen) wordt toegepast. Bij deze patiënten wordt de toepassing van hypothermie (zowel de 
diepte als de tijdsduur) gestuurd op geleide van de intra-craniële druk (ICP). Hypothermie 
wordt toegepast wanneer deze drukken oplopen ondanks adequate sedatie, behandeling met 
mannitol en eventueel hypertoon zout, en ondanks eventueel chirurgisch ingrijpen. Ook hier 
wordt in principe gekoeld tot 32°C, maar indien de drukken eerder normaliseren (dalen tot 20 
mm Hg of lager) wordt de temperatuur niet verder verlaagd. Ook opwarmen vindt plaats op 
geleide van de intra-craniële drukken; indien de druk tijdens het (passief) opwarmen weer 
stijgt wordt het koelen hervat totdat de ICP weer daalt tot <20 mm Hg. De indicatie voor het 
gebruik van hypothermie worden gesteld door het dienstdoend staflid IC samen met het 
dienstdoend staflid neurochirurgie. Zie hiervoor het hoofdstuk betreffende de behandeling van 
verhoogde ICP. Wanneer de indicatie is gesteld wordt de temperatuur gedurende tenminste 12 
uur op dit niveau gehandhaafd waarna langzaam (maximaal 0,5 graad per 12 uur) wordt 
opgewarmd. Bij stijging van de ICP tot >20 mm Hgwordt opnieuw gekoeld tot een niveau 
waarop de ICP daalt tot <20. Zeker bij patiënten die een decompressieve craniotomie hebben 
ondergaan en bij wie zwelling dus maar zeer beperkt tot drukstijging zal leiden dienen ook 
geringe stijgingen van de ICP (bijvoorbeeld tot 22 mmHg) te worden behandeld.  
 
Patiënten met neurologische aandoeningen en koorts  
Uit experimenteel onderzoek en klinische observaties is gebleken dat het ontstaan van koorts 
(door welke oorzaak kan ook, infectieus dan wel centraal/neurologisch) de neurologische 
uitkomst sterk negatief kan beïnvloeden bij patiënten met (recente) neurologische schade. 
Behandeling met paracetamol of soortgelijke middelen is maar beperkt effectief; met name 
indien de oorzaak van de koorts niet-infectieus is lukt het maar moeilijk om de temperatuur 
met medicatie te verlagen. Deze groep patiënten kan ook worden behandeld met 
therapeutische koelen, waarbij de patiënt meestal gekoeld wordt tot een normale temperatuur 
(36°C of 37°C). De indicatie voor het gebruik van hypothermie wordt gesteld door het 
dienstdoend staflid IC.  
 
Andere indicaties 
Toepassing van hypothermie kan echter sterk worden overwogen bij alle patiënten met 
(mogelijke) post-hypoxische schade, ongeacht de oorzaak. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
drenkelingen, patiënten met accidentele hypothermie en mogelijke ischaemische schade, post-
asfyxie etc. Patiënten met accidentele hypothermie bij wie verdenking bestaat op mogelijke 
neurologische schade kunnen daarom worden opgewarmd tot 32°C en gedurende 24 uur op 
deze temperatuur worden gehouden. Patiënten dienen in ieder geval te worden opgewarmd tot 
>30 graden.  
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Praktische richtlijnen  
 
Inductie van hypothermie (koelingsfase)  
In het VUmc worden meerdere methoden tegelijk gebruikt om de lichaamstemperatuur snel 
omlaag te kunnen brengen. Dit omdat snelheid van groot belang is en bij gebruik van slechts 
één methode deze snelheid vaak onvoldoende is. Wanneer de streeftemperatuur eenmaal 
bereikt is wordt deze gehandhaafd door gebruik van oppervlaktekoeling.  
 
Koude infusievloeistof 
Dit wordt in de inductiefase van hypothermie toegepast als additionele koelmethode bij alle 
patiënten die met hypothermie worden behandeld. De infuuszakken bevinden zich in een op 
de IC aanwezige ijskast (op beide locaties). De temperatuur van de infusievloeistof is 4-6°C. 
In principe wordt hiervoor NaCl 0.9% gebruikt, hoewel desgewenst ook andere vloeistoffen 
(Ringers Lactaat) gebruikt mogen worden. Gemiddeld wordt 1500-2500 ml van deze vloeistof 
geïnfundeerd. Hierdoor kan de temperatuur van het kerncompartiment rechtstreeks worden 
verlaagd, in plaats van via koelen van het perifere compartiment.  
 
Oppervlaktekoeling  
Gekoeld kan worden door middel van rubberen koeldekens of speciale matrassen die met een 
speciale “plaklaag” op de huid worden bevestigd (Arctic Sun). De rubberen koeldekens 
worden tijdens de afkoelingsfase zowel boven als onder de patiënt gelegd, waarbij de 
temperatuur continu wordt gemeten. Ook kan gebruik gemaakt worden van de speciale vestjes 
(Cincinatti Sub-Zero). 
 
Temperatuur meting 
De temperatuur wordt óf centraal gemeten, óf door middel van een probe die in het rectum, 
oesophagus, of blaas van de patiënt geplaatst wordt. Perifere metingen van de temperatuur bij 
hypotherme patiënten zijn onbetrouwbaar.  
 
Instelling koelapparatuur 
Tijdens de inductiefase (dus terwijl de temperatuur van de patiënt daalt) wordt de temperatuur 
van de koeldekens ingesteld op 4°C. Bij gebruik van het feedback systeem wordt de 
streeftemperatuur ingesteld op de laagst mogelijke waarde (bij de nieuwe apparaten is dit 
30°C). Dit omdat anders de koelcapaciteit van het apparaat niet optimaal wordt benut. Het 
water in de koeldekens zal op dat moment maximaal worden gekoeld (tot 4°C) en zal met 
maximale snelheid gaan circuleren, zodat de warmteoverdracht vanaf de huid van de patiënt 
wordt gemaximeerd. Wanneer de streeftemperatuur tot 1-1 ½ graad genaderd is (bijvoorbeeld 
33.0°C terwijl de streeftemperatuur 32°C is) wordt de daadwerkelijke streeftemperatuur 
ingesteld. Het is dus van zeer groot belang om in deze fase (terwijl de streeftemperatuur nog 
op een laag niveau wordt ingesteld, en de patiënt maximaal wordt gekoeld) de 
kerntemperatuur voortdurend goed te bewaken.  
NB: de rectaal gemeten temperatuur loopt 10-15 minuten achter op de kerntemperatuur. De 
rectaal gemeten temperatuur zal dus nog even blijven dalen nadat de streeftemperatuur al is 
aangepast. Het is dus belangrijk om de streeftemperatuur bijtijds aan te passen, d.w.z als de 
streeftemperatuur tot 1-1 ½ graad is genaderd.  
Het Arctic Sun systeem bestaat uit vijf rubberen plakstrips die op de huid van de patiënt 
worden bevestigd. Na het aansluiten van de koelslangen wordt het apparaat aangezet en wordt 
de streeftemperatuur ingesteld. Bij gebruik van de Arctic Sun wordt de daadwerkelijke 
streeftemperatuur ingesteld. Om fouten te voorkomen kan de streeftemperatuur niet lager 
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worden ingesteld dan 32°C. Ook hier wordt de temperatuur ofwel centraal gemeten, of door 
middel van een probe die in het rectum, oesophagus, of blaas van de patiënt geplaatst wordt. 
De andere methodes waaronder koelcatheters, wikkeldekens en speciale koelbedden) worden 
momenteel in het VUmc niet gebruikt.  
 
Bijwerkingen 
In de fase bvan de inductie van hypothermie is het risico op bijwerkingen het grootst en deze 
fase vereist zeer intensieve bewaking en begeleiding. Met name de vochtbalans (cave 
hypothermie-geïnduceerde diurese) en het risico op elektrolytstoornissen (vooral 
hypomagnesemie) behoeven in deze fase aandacht. Alle patiënten krijgen bij aanvang van het 
koelen 3 gram magnesium intraveneus toegediend. De serum-magnesiumspiegel wordt 
gehandhaafd op een niveau van >1 mmol/l; zelfs bij normale serumspiegels kan intracellulair 
nog steeds een tekort bestaan zodat toch nog extra suppletie nodig is. Inductie van 
hypothermie is een zeer ingrijpende behandeling met kans op gevaarlijke bijwerkingen. 
Wanneer de streeftemperatuur eenmaal bereikt is kan dit niveau worden gehandhaafd door 
gebruik van één koeldeken of door de Arctic Sun. De streeftemperatuur wordt ingesteld op de 
daadwerkelijke streeftemperatuur, bijvoorbeeld 32 of 33 graden. In deze fase is de patiënt 
meestal veel minder “instabiel” (in de zin van vullingsbehoeftig, neiging tot 
electrolytstoornissen, etc). Extra verpleegkundige aandacht dient nu uit te gaan naar het 
voorkomen van decubitus. Gekoelde patiënten hebben door de vasoconstrictie in de huid, 
immobilisatie en de verminderde afweer een verhoogd risico op decubitus. Ook is er een 
verhoogd risico voor luchtweginfecties. Mogelijke fysiologische en pathofysiologische 
veranderingen staan in Tabellen 3-5. Het is ook van belang de patiënt niet te gaan 
“overbehandelen” omdat fysiologische veranderingen verkeerd worden geïnterpreteerd. Een 
voorbeeld is de metabole acidose die kan ontstaan en die een normaal gevolg is van 
hypothermie.  
 

Opwarmen na hypothermie 
Algemeen: Te snel opwarmen kan gepaard gaan met heractiveren van de schadelijke 
processen. Het opwarmen dient dus langzaam te gebeuren. Bij patiënten met een caminodrain 
(traumatisch hersenletsel, SAB): Opwarmen op geleide ICP. Als ruwe maat voor de snelheid: 
0,5°C per 12 uur, bij stijgen ICP tot ≥ 20 mmHg gedurende ≥ 5 minuten koelen hervatten tot 
een temperatuur waarbij de ICP weer daalt tot ≤ 20 mmHg.  
Bij patiënten zonder caminodrain, dus bijvoorbeeld na reanimatie: passief opwarmen, temp 
mag in periode van 12-24 uur stijgen naar ≥36°C (dus streeftempo 0,2-0,25°C/uur, maximale 
stijging 0,5°C/ uur; bij te snel oplopen van de temperatuur koeldekens weer aanzetten en 
gecontroleerd langzaam actief opwarmen.  
 
Blijvend vermijden te hoge temperatuur 
De temperastuur mag in de eerste drie dagen in principe niet oplopen tot ≥ 37.5°C centraal 
gemeten, anders koelen tot normotemp (36-37ºC). Initiële maatregelen: paracetamol en 
verwijderen dekens.  
NB paracetamol is relatief ineffectief bij centrale (neurologische) koorts inclusief meningeale 
prikkeling bijvoorbeeld t.g.v bloed in de meningen.  
 

Praktische tips – inductie hypothermie  
Na het stellen van de indicatie voor therapeutische hypothermie wordt de patiënt op een 
koeldeken gelegd en wordt een koeldeken over de patiënt gelegd. De patiënt wordt nat 
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gemaakt om de warmte-overdracht te bevorderen. Er worden geen dekens over de patiënt 
gelegd. De ingestelde temperatuur is 4 ºC . Er vindt infusie plaats van koude (4 ºC) 
vloeistoffen (uit de koelkast tussenruimte ICs). In principe wordt in een periode van een uur 
2000 ml geïnfundeerd. Na elke kolf (500 ml) wordt de CVD gemeten; indien deze gestegen is 
of er tekenen zijn van decompensatio cordis, vindt overleg plaats met de arts. (NB 
hypothermie op zich leidt tot een stijging van de CVD). Als de gemeten kerntemperatuur van 
de patiënt is gedaald tot onder de 33,5ºC wordt de streeftemperatuur bijgesteld naar 32ºC.  
 

Labafnames 
Bij aanvang koelen: 

- Hb/Ht, Leuco’s, Thrombo’s 
- Electrolyten: Na, K, Cl, Mg, Ca, P,  
- Glucose 
- Leverproeven: SGOT, SGPT, AF, gammaGT, bilirubines,  
- Amylase 
- BGA 
- Lactaat 
- Stolling 

 
Te bepalen à 60 minuten tijdens inductie koelingsfase 

- BGA 
- Electrolyten Na, K, Cl, Mg, Ca, P 
- Lactaat 
- Hb/Ht, Leuco’s, Thrombo’s 
- Glucose 
- Leverproeven: SGOT, SGPT, AF, gammaGT, bilirubines 

 
Tijdens onderhoudsfase en opwarm fase te bepalen à 2 uur  

- BGA + bijbehorende electrolyten (Na, K, Cl, Ca) 
- Glucose 

 
Tijdens onderhoudsfase en opwarm fase te bepalen à 4 uur  

- Hb/Ht, Leuco’s, Thrombo’s 
- Electrolyten: (extra) Mg, P 
- Leverproeven: SGOT, SGPT, AF, gammaGT, bilirubines,  
- Amylase 
- Lactaat 
- Stolling 

 
De gecorrigeerde waarden BGA worden genoteerd, met daarbij aangetekend ‘gecorrigeerd’. 

Sedatie tijdens koelen 
Sedatie in principe met propofol en fentanyl. Bij rillen patiënt bolus fentanyl (0.5 cc = 0.05 
microgr, zo nodig 1 x herhalen). Alternatief voor propofol: midazolam. Zie ook 
sedatieprotocol.  
De streef sedatiescore is Ramsay 5-6.  
Verslapping van gekoelde patiënten is meestal niet noodzakelijk. Kortdurend verslappen kan 
worden overwogen, bijvoorbeeld om fors rillen tegen te gaan.  
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NB: indien snel wordt gekoeld zal het rillen ook snel afnemen; bij een temperatuur <35ºC 
neemt het rillen sterk af, en verdwijnt geheel bij temperaturen <33.5-34.0ºC.  
Deze patiënten worden beademd; rillen is in deze situatie dan ook niet gevaarlijk tenzij de 
patiënt forse oxygenatieproblemen heeft. Ingrijpende maatregelen zijn dus ook meestal niet 
nodig. Wel kan rillen het bereiken van de streeftemperatuur bemoeilijken.  
 
 
Figuren 

 
 
Begin koelfase: koeldekens worden onder en boven de patiënt geplaatst. 
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Streeftemperatuur ingesteld (midden) op 4 ºC; temperatuur koeldeken (links) zal nu snel 
dalen; kerntemperatuur van de patiënt (rechts) is nog 36,7º C 
 
 

 105



  

 
 
Het Arctic Sun systeem: 5 koelpads met een plakstrip die op de huid bevestigd worden. 
 
 
 
 
Literatuur 
Voor een uitgebreid overzicht over alle aspecten van MTH wordt verwezen naar het 
overzichtsartikel van dr. K.H. Polderman, Lancet 2008. Het is beschikbaar via het 
secretariaat. 
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Hoofdstuk 7 

De cardiochirurgische patiënt 
Deze richtlijn bevat adviezen voor de postoperatieve IC-behandeling van de 
cardiochirurgische patiënten in het VUmc. De bij deze patiënten verrichte cardiochirurgische 
ingrepen betreffen: 

 
• CABG zonder gebruik van de hartlongmachine 
• CABG met gebruik van de hartlongmachine 
• Klepoperaties, altijd met gebruik van de hartlongmachine 

• Aortaklepvervanging ivm aortaklepstenose 
• Aortaklepvervanging ivm aortaklepinsufficientie 
• Mitraalklepvervanging ivm mitraalklepstenose 
• Mitraalklepplastiek ivm mitraalklepinsufficientie 
• Mitraalklepvervanging ivm mitraalklepinsufficientie 
• Tricuspidaalklepplastiek ivm tricuspidaalklepinsufficientie 
• Chirurgie aan de grote intrathoracale vaten 
• Andere cardiochirurgische ingrepen, zoals: 

• Aneurysmectomie 
• Correctie VSR (ventrikel septum ruptuur) 
• Correctie ASD (atrium septum defect) 
• Etc. 

 
Andere klepoperaties dan de genoemde en andere cardiochirurgische ingrepen zijn zo 
zeldzaam dat ze hier niet verder besproken zullen worden. Chirurgie aan de grote 
intrathoracale vaten valt onder vaatchirurgie en wordt hier eveneens niet besproken. 
 
Aspecten van de cardiale ziektegeschiedenis, operatie, anesthesiologie en 
cardiopulmonale bypass: consequenties voor de IC-periode 
De mens heeft drie coronairarterieën die elk een eigen deel van het myocard van 
bloedvoorzien. Dit zijn de rechter coronairarterie (RCA) en de linker coronairarterie 
(hoofdstam) welke zich splits in twee systemen namelijk de ramus circumflexus (CX) en de 
ramus interventricularis anterior (LAD). Op een twaalf afleidingen ECG is ischaemie of 
infarcering te lokaliseren. Bij infarcering zien we afwijkingen in het QRS-complex, meestal 
een grote Q, evenals elevatie van het ST-segment. Bij ischaemie zien we depressie van het 
ST-segment of een negatieve T-top. Localisatie is mogelijk van het aangedane myocarddeel 
en dus de aangedane coronairarterie. 
 

- RCA  Rechter Ventrikel (RV), AV-knoop en Onderwand en Achterwand 
• RV: Afwijkingen ECG bij precordiale rechts afleidingen en afleiding V1 
• AV-knoop: Geleidingsstoornissen 
• OW: Afleiding: II, III en aVF 
• AW: ST-depressies (!) in afleiding V1 en V2 

- CX  Laterale deel Linker Ventrikel (L) en Achterwand 
• Afleidingen: I, aVL, V6 
• AW: ST-depressies (!) in afleiding V1 en V2 

- LAD  Voorwand (VW) en voorste deel Septum (S) 
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• VW: Afleidingen V2, V3, V4 en V5 
• S: Afleidingen V1 en V2 

 
In de status is bij de documentatie van de cardioloog en de preoperatieve bespreking te vinden 
wat de localisatie van het coronairlijden is.  
 
Bekijk altijd waar zich de significante laesies bevinden en of er ook voorbij al die locaties 
gegraft is (volledige versus onvolledige revascularisatie). Vermelden van de aard van de graft 
(arterieel versus veneus) en het aantal anastomoses is dus niet voldoende. Beoordeel de 
postoperatieve ECG’s aan de hand van al deze informatie.  
Tevens is vaak gedocumenteerd of er sprake was van een gestoorde linker ventrikel functie en 
wat de bevindingen bij eventuele rechts catheterisatie waren. Zoek op welke preoperatieve 
medicatie werd gebruikt en wanneer e.e.a eventueel is gestopt. Meestal gaat het om triple 
therapie met β-blokker, calciumantagonist en nitraat aangevuld met 
thrombocytenaggregatieremming met ascal. 
Kennis van bijkomende preoperatieve morbiditeit, de resultaten van kwantificerend 
onderzoek en de eventuele behandeling is essentieel.  
Het is nuttig om te weten of de pleurae geopend zijn. Onder normale omstandigheden en bij 
gesloten pleurae zullen er twee drains worden achter gelaten in het mediastinum. Bij 
geopende pleurae is de kans op tamponade kleiner, het bloed kan immers naar de pleuraholte 
lopen. Hierbij kan er echter veel bloedverlies onstaan met een haematothorax zonder dat dit 
gepaard gaat met een grote drainproductie. Bij niet geopende pleurae is de drainproductie veel 
representatiever voor het bloedverlies tenzij er sprake is van tamponade. 
 
Bij gebruik van de hartlongmachine is er sprake van gebruik van hogere doseringen heparine 
en mogelijk van functieverlies van thrombocyten (met name bij aortaklepchirurgie). Er kan 
postoperatief ondanks antagoneren met behulp van protamine re-heparinisatie optreden. 
Beoordeel dit aan de hand van de aPTT. Bij normale aPTT is dit niet het geval en is verdere 
toediening van protamine niet zinvol. Functieverlies van thrombocyten kan men behandelen 
met thrombocytentransfusie en/of DDAVP (0,4 μgr/kg). Dit kan dus bij lange pomptijden ook 
nuttig zijn bij patiënten die properatief geen ascal gebruikten. 
 
Tevens er kan bij lange klemtijden en bij minder adequate myocardpreservatie sprake zijn van 
postoperatief langdurige functiestoornissen van het myocard (zowel systolische als 
diastolische functiestoornissen zijn mogelijk). Ook kan er sprake zijn van enzijmstijging 
zonder duidelijk op het ECG localiseerbare laesies. Vaak is er dan als uiting van de 
myocardschade een nieuw LBTB ontstaan. Beide, functiestoornissen en enzijmmstijging, zijn 
uitingen van diffuse myocardschade. 
 
Bij openhart operaties zonder gebruik van een hartlongmachine wordt er een lagere dosering 
heparine gebruikt. Meestal wordt de heparine niet geantagoneerd. Bij postoperatief 
bloedverlies en verhoogde aPTT moet eerst de heparine geantagoneerd worden m.b.v. 
protamine. Pas in tweede instantie komt suppletie van thrombocyten in aanmerking en dan 
alleen bij patiënten die preoperatief ascal hebben gebruikt. 
 
Verder handelen bij postoperatief bloedverlies aan de hand van de richtlijn postoperatief 
bloedverlies. Bedenk dat DDAVP als behandeling van thrombocyten functiestoornissen de 
kans op postoperatieve myocardinfarcering verhoogd! 
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Bij klepoperaties en bij patiënten met niet geopereerde klepafwijkingen zullen er afwijkingen 
zijn niet alleen van de klep maar ook van de rest van het myocard. Er kan dillatatie of 
hypertrofie optreden van de kamers of boezems. Dit heeft consequenties voor de functie van 
het hart en voor de hemodynamische variabelen die we meten en voor de streefwaarden die 
dienen te worden gehanteerd. We dienen rekening te houden met de specifieke 
pathofysiologie van de betreffende afwijking, standaardbeleid is dus niet op alle fronten 
toepasbaar. De klepafwijkingen zijn onder te verdelen in twee groepen. Er kan sprake zijn van 
lekkage van de klep (insufficientie) of van vernauwing (stenose). Bij vernauwing is de ernst 
gerelateerd aan de mate van vernauwing en aan de duur van de aandoening. De linker 
ventrikel (aortaklep-stenose) of het linker atrium (mitraalklep-stenose) zal een drukbelasting 
ondergaan die afhankelijk van beide juist genoemde factoren de mate van hypertrofie van de 
ventrikel of atrium bepaalt. Bij insufficientie van de kleppen is er juist sprake van 
volumebelasting van de ventrikel met dilatatie i.p.v. hypertrofie. De ventrikelfunctie kan dan 
fors gestoord zijn.  

 
Vuistregels voor het specifieke hemodynamische beleid bij klepafwijkingen: 
 

Aortastenose: 
Gaat gepaard met LV hypertrofie en later LV falen. Bij LV hypertrofie is de compliantie laag 
zodat hoge “vullingsdrukken” PAOP nodig zijn. Er is sprake van een gereduceerde coronaire 
bloedstroom. Het hartminuutvolume is bij ernstige aortastenose min of meer gefixeerd. Bij 
aortastenose is het niet of nauwelijk mogelijk om perfusie te verkrijgen tijdens hartmassage 
(CPR) 

• Voorkom hypovolemie en lage preload 
• Voorkom tachycardie (vulling van de ventrikel in diastole en m.n. de LCA wordt in de 

diastole gevuld) 
• Voorkom gebruik negatief inotrope middelen 
• Voorkom vasodilatatie (SVR daling) (afname bloeddruk en coronaire doorbloeding) 
• Handhaaf sinusritme (Bijdrage atrialkick aan slagvolume) 

 

Aortainsufficiëntie: 
Gedurende de diastole is er regurgitante terugstroom van bloed naar de ventrikel. Hierdoor 
ontstaat LV dilatatie. Om het hartminuutvolume te handhaven moet het slagvolume fors 
toenemen. Hierdoor ontstaat later tevens LV hypertrofie met afname van de compliantie. 

• Voorkom hypovolemie en lage preload 
• Voorkom bradycardie (regurgitante bloedstroom tijdens diastole) 
• Voorkom gebruik negatief inotrope middelen 
• Voorkom vasoconstrictie (SVR stijging) (regurgitante bloedstroom neemt dan toe) 

 

Mitraalstenose: 
Veroorzaakt linker atrium hypertrofie en dilatatie. Om longperfusie mogelijk te maken bij 
verhoogde linkeratrium druk moet ook de PAP verhoogd zijn. Verhoogd longwater 
veroorzaakt een afname van de pulmonale compliantie en toegenomen ademarbeid. 
Uiteindelijk ontstaat er pulmonale hypertensie met RV falen. Bij ernstige mitraalklep stenose 
kan het hartminuutvolume gefixeerd raken. 

• Voorkom hypovolemie en vasodilatatie 
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• Voorkom overvulling (hoog risico op rechts decompensatie) 
• Tracht zolang mogelijk een sinusritme in stand te houden 
• Voorkom tachycardie (voldoende tijd voor diastolisch vullen van de ventrikel) 

(atropine, etc.!) 
• Voorkom het gebruik van middelen met negatief inotroop effect  

 

Mitraalinsufficientie: 
Linker atrium dilatatie t.g.v. systolische regurgitatie van uit de ventrikel. Hoge compliantie 
linker atrium met nauwelijks verhoogde drukken en weinig pulmonale complicaties.In een 
later stadium LV dilatatie en hypertrofie met toegenomen SV. 

• Voorkom hypovolemie 
• Voorkom bradycardie (toename regurgitatie) 
• Vermijd negatief inotrope medicatie 
• Streef naar een relatief lage SVR 

 

Aspecten van de cardioanesthesiologie en perfusie (cardiopulmonale 
bypass) 
Met name van belang zijn de specifieke aspecten van ingrepen met gebruik van een 
hartlongmachine. Nieuwere vormen van open hart chirurgie zonder gebruik van de 
hartlongmachine vereisen meer reguliere vormen van anesthesiologie. Ook zonder gebruik 
van een hartlongmachine kan er in de peri- en post-operatieve fase een SIRS optreden! Hier 
wordt verder het beloop van een ingreep met gebruik van de hartlongmachine besproken. 
  
De operatieve ingreep valt onder te verdelen in drie fasen.  

• In de eerste fase worden zonodig (cornairchirurgie) venen of arteriën vrijgeprepareerd 
om de coronaire anastomosen te maken. Daarnaast wordt de hartlongmachine 
aangesloten in deze fase.  

• In de tweede fase worden de anastomosen gemaakt en/of wordt een klepplastiek 
danwel een klepvervanging uitgevoerd terwijl de circulatie en gaswisseling 
afhankelijk is van de hartlongmachine.  

• De derde fase bestaat uit het ontwennen van de hartlongmachine, de hemostase en het 
sluiten van de wond. 

 
De anesthesiologische aandachtspunten wisselen afhankelijk van de fase waarin de operatie 
zich bevindt.  

• In de eerste fase is het vooral de bedoeling te voorkomen dat er ischaemie of 
infarcering optreedt. 

• In de tweede fase is de anesthesioloog eindverantwoordelijk voor de sturing van de 
circulatie en ventilatie door de perfusionist.  

• In de laatste fase dient de anesthesioloog het ontwennen van de hartlongmachine te 
begeleiden en zonodig ondersteuning van de stolling te verzorgen. Postoperatief gaan 
patiënten nog onder narcose naar de IC. Daar heeft de verder postoperatieve 
behandeling en de extubatie plaats. 

 
Bij adequaat voorbehandelde patiënten (triple therapie met β-blokker, calciumantagonist en 
nitraat) is de eerste fase vrij gemakkelijk. De meest optredende complicatie is hypotensie. De 
oorzaak is vrijwel altijd ondervulling. Soms is het nodig cardiotonica te gebruiken om het 
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hartminuutvolume te optimaliseren. Dit dient men echter zeer terughoudend te doen omdat 
ook de O2 behoefte hierdoor kan toenemen met risico op ischaemie of zelfs infarcering. 
 
De bewaking bestaat uit arteriële drukmeting en een AP-catheter naast de gebruikelijke 
bewaking bij dergelijke grote ingrepen. 
 
De hartlongmachine bestaat uit een bloedopvangreservoir met warmtewisselaar, een pomp en 
een kunstlong. Dit geheel is met slangen aan elkaar gekoppeld. Via een canule in de Vena 
Cava of het rechter atrium loopt bloed onder invloed van de zwaartekracht naar het opvang 
reservoir. In dit reservoir kan met een warmtewisselaar opwarming of koeling van het bloed 
en dus ook van de patiënt plaats hebben. De pomp pompt het bloed uit het reservoir via de 
kunstlong terug naar de patiënt. De kunstlong zit aangesloten op een canule in de aorta. 
Via zuigers kan de chirurg bloed uit de wond naar het opvangreservoir zuigen volgens het 
cellsaver principe. 
Aan de kunstlong wordt een O2 verrijkt gasmengsel toegevoerd om het bloed te oxygeneren. 
De hoogte van de FIO2 is bepalend voor de PaO2. Daarnaast wordt hier afhankelijk van de 
stroomsnelheid van het gasmengsel meer of minder  CO2 verwijderd. Dit is dus net als in de 
echte long waar de CO2 uitwas ook afhankelijk is van het ademminuutvolume. 
 
Omdat het bloed tijdens de perfusie in de hartlongmachine in aanraking komt met 
lichaamsvreemd materiaal zou er stolling op kunnen treden. Dit wordt voorkomen door de 
patiënt te ontstollen met hoge dosis heparine. De mate van ontstolling kan men op de OK met 
behulp van “bedside monitoring” in de vorm van ACT (activated clotting time) controleren. 
De streefwaarde tijdens het gebruik van de hartlongmachine is > 400 sec. In de derde fase van 
de operatie moet deze heparine met protamine geantagoneerd worden om hemostase mogelijk 
te maken. De streefwaarde voor de ACT is nu 100-140 sec. Dit komt overeen met de 
normaalwaarde voor de heparinisatie. ACT-waardes in de verschillende fase van de operatie 
zijn terug te vinden op het anesthesiologieverslag. 
 
Tijdens de tweede fase van de operatie is het “hart”minuutvolume gelijk aan de door de 
perfusionist ingestelde pompflow. De perfusionist berekent de gewenste pompflow op basis 
van lengte en gewicht van de patiënt. De bloeddruk is dan dus afhankelijk van de perifere 
vaatweerstand. Deze kan men medicamenteus beïnvloeden om de bloeddruk tussen de 
gewenste grenzen te houden.  
Tijdens de tweede fase van de operatie wordt het hart stilgezet met cardioplegische oplossing. 
Voor men deze kan toedienen moet eerst de aortaklem worden geplaats. De cardioplegische 
oplossing heeft een zeer hoog K+-gehalte zodat de elektrische activiteit van het hart stopt. 
Bovendien is de temperatuur laag om het hart te koelen zodat het metabolisme nog verder 
afneemt. Toch zal de functie van het hart gestoord zijn in de fase na de cardioplegie. De ernst 
van deze stoornis is afhankelijk van de duur van het stilstaan van het hart (ischaemie) en van 
de kwaliteit van de cardioplegie. Naast de koude cardioplegische oplossing wordt ook het 
bloed in de hartlongmachine gekoeld om het hart maar ook ander organen te beschermen. Aan 
het einde van de tweede fase wordt de patiënt weer op een normale temperatuur 
teruggebracht. Indien men dit niet of onvoldoende zou doen dan zal de postoperatieve 
opwarming inhomogeen gebeuren. Plotseling zullen bepaalde vaatgebieden zich bij 
opwarming openen waardoor de vaatweerstand acuut zal verlagen. Hierdoor ontstaat dan een 
zeer sterk wisselende hemodynamiek en steeds wisselende belasting van het op dat moment 
gecompromiteerde myocard. 
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Pomptijd is de tijd gedurende welke de pompfunctie van het hart is overgenomen door de 
hartlongmachine.  
 
Klemtijd is de tijd gedurende welke het hart geisoleerd is van de rest van de circulatie en 
gedurende welke er dus geen coronairperfusie is. Gedurende deze tijd is er sprake van 
myocardischaemie. De cardioplegie en de koeling beschermen het hart gedeeltelijk tegen de 
gevolgen van deze ischaemie.  
 
Gedurende de derde fase van de operatie bij het ontwennen van de hartlongmachine is ten 
gevolge van de juist genoemde tijdelijke schade en van de preoperative negatief inotrope anti-
ischaemische medicatie de contractiekracht van het hart fors verminderd. Nu kan men dit wel 
met inotropica ondersteunen omdat er immers revasularisatie van het myocard heeft plaats 
gevonden. Na het antagoneren van de heparine, de chirurgische hemostase en het sluiten van 
de wond wordt de patiënt onder bewaking naar de IC vervoerd worden voor verdere 
nabehandeling. 
 

Medicatie gebruik bij de cardioanesthesiologie. 
Anesthesiologie heeft drie medicamenteuze pijlers. Hypnose, analgesie en spierverslapping. 
Hypnose wordt bereikt met propofolinfusie, soms voor de inleiding van de anesthesie 
aangevuld met etomidate en/of een benzodiazepine. Analgesie bereikt men met opiaten, in de 
cardioanesthesiologie is het gebruikelijk te werken met hoge tot zeer hoge doses fentanyl of 
sufentanyl. Van oudsher wordt gekozen voor pancuronium als spierverslapper. Dit middel 
heeft een vagolytisch effect en voorkomt extreme bradycardie die soms bij hoge doseringen 
opiaten voorkomt (met name bij patiënten die β-blokkers gebruiken). 
Cardiotonica, vasopressoren en vasodilatatoren worden op geleide van de hemodynamiek  
toegediend. 
Bij de inleiding van de anesthesiologie geeft men eventueel dexamethason 1mg/kg meestal 
afgerond tot 100mg. Doel hiervan is om SIRS te voorkomen, de werkzaamheid is nooit 
aangetoond en een grote trial loopt anno 2008. Vaak onstaat ten gevolge hiervan een glucose 
stijging. Bij patiënten bekend met Diabetes Mellitus (DM) is het van belang de glucose peri- 
en post-operatief te reguleren, streefwaarden 4-7 mmol/l, met behulp van insuline infusie. Er 
is veel bewijs dat dit de overlevingskansen verbetert. Bij patiënten die naar verwachting 
langer dan enkele dagen op de IC zullen verblijven is dit ook noodzakelijk. Bij de overdracht 
naar de verpleegafdeling is het belangrijk te wijzen op de behandeling van de verhoogde 
glucose waarden en zo nodig consultatie van de diabetoloog te adviseren. 
 

Aspecten van de post-operatieve periode en veel voorkomende 
complicaties 
Bij hemodynamische problemen in de postoperatieve fase moet men snel evalueren of er 
sprake is  van: 
- Mechanische complicatie 
- Hypovolemie 
- Afwijkingen in de vasculaire tonus, vasoconstrictie 
- Pompfalen 
- Ritme- en geleidingsstoornissen 
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“Mechanische” Complicaties: 
- Graftspasme of occlusie 
- Paravalvulair lek 
- Tamponade 
- Pneumothorax 
- Hematothorax 
 
Hypovolemie: 
Bepalen preload (CVD, PAOP), echter ook afhankelijk van: 

• Verlies vaattonus 
• Intravasale ondervulling door toegenomen capillaire permeabiliteit 
• Bloedverlies 
• Toegenomen diurese t.g.v. hypothermie en diuretica 
• Veranderde compliantie LV met diastolische dysfunctie t.g.v. ischaemische schade 

 
Afwijkingen in de vasculaire tonus: 
- Pathologische verhoging of verlaging SVR. 
- Arteriele vasodilatator: 

- Nitroprusside 
- Intraveneuze calcium-antagonist (Nicardipine) 

- Vasoconstrictor: 
- Noradrenaline 

 
Pompfalen: 
- Gerelateerd aan de preoperatieve conditie van het myocard 
- Onvoldoende myocardprotectie m.b.v. cardioplegie 
- Niet of onvoldoende gecorrigeerde klepafwijkingen 
- Onvoldoende coronairebloedstroom 
- Ischeamie of infarcering: 

- Graftspasme of –occlusie 
- Coronaire luchtembolie (vooral direct postoperatief) 

 
Ritme- en geleidingsstoornissen: 

• Atriumfibrilleren geeft afname hart minuut volume met 15 tot 30% 
• β-blokkers zijn een goede keuze om atrium fibrilleren te voorkomen (liefts pre-

operatief begonnen) 
• Beoogde hartfrequentie is 80 tot 100/min. 

 
Indien de oorzaak van de gestoorde hemodynamiek niet snel duidelijk wordt met behulp van 
gegevens verkregen uit lichamelijk onderzoek en met de standaard monitoring dan de 
diagnostiek snel uitbreiden met Echocardiografie. 
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Standaardstatus van de postoperatieve cardiochirurgische patiënt 
 

• Voorgeschiedenis 
• Allergie 
• Lengte en gewicht 
• Bijkomende morbiditeit 

• Objectivering mbv lab-onderzoek, functie-onderzoek, X-thorax, etc. 
• Pre-operatieve medicatie 

• Nog in gebruik 
• Gestopt, inclusief stopdatum 

• Preoperatieve cardiale morbiditeit 
• Coronairlijden  

• Welke coronairvaten 
• Localisatie significante laesies 

• Kleplijden 
• Aangedane klep(pen) 
• Aard klepafwijking 

• Stenose 
• Insufficientie 

• Functie linker- en eventueel rechterventrikel 
• Uitslagen cardiaal functie-onderzoek 

• Datum ingreep 
• Aard ingreep 

• CABG 
• Met of zonder hartlongmachine 
• Aard grafts 

• Arterieel 
• Veneus 

• Aantal en localisatie anastomoses 
• Klepoperatie 

• Vervanging 
• Plastiek 

• Bijkomende ingreep 
• Pacemaker-draden (indicatie?) 
• IABP 

• Complicaties en bijzonderheden 
• Chirurgisch 

• Pleurae open? 
• Drains en localisatie 

• Anesthesiologisch 
• Moeilijkheidsgraad intubatie 
• Mislukte vaatpuncties 
• Gebruik bloedproducten en indicatie 

• Bevindingen lichamelijk onderzoek 
• Bevindingen metingen en monitoring IC  
• Bevindingen ECG, X-thorax en laboratoriumonderzoek 
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• Plan en beleid 

 

Standaardbeleid bij de postoperatieve cardiochirurgische patiënt 
 

• Infuus & continue medicatie 
• Infuus: ‘Cardio-oplossing’ @ 1500ml/dag 
• KCl ogv K+ 
• Propofol (20 mg/ml) @ 5~10 ml/uur 
• Dopamine (4mg/ml) @ 2~? ml/uur 
• Nitroglycerine (0,5 mg/ml) @ 1~? ml/uur 
• Andere infusie vloeistof o.g.v. hemodynamiek en vochtbalans 
• Andere infusies continue medicatie o.g.v. hemodynamiek en lab. uitslagen 
• PC en stollingsproducten o.g.v. Hb, Ht, Thrombocyten,stollingsonderzoek en 

bloedverlies 
 

• Medicatie 
• Cefazoline 1 gram 4dd iv (nog 3x te geven) 
• SDD wanneer langduriger beademing wordt verwacht, zie SDD protocol 
• Analgesie zo nodig:  

• Morfine 1~2,5 mg iv 
• Paracetamol 1 gram 3~4dd ps (dagdosis 50 mg/kg) 

• Sedatie zo nodig:  
• Midazolam 1~2,5 mg iv 

• Eventuele pre-operatieve medicatie 
• Bij kunstmateriaal in de bloedbaan (bv. klep of plastiekring) Vancomycine 2 dd 1 

gr iv (evt. dosis aanpassen bij nierfunctieverlies) zolang centrale lijn in situ. 
  

• Beademing 
• CPPV of PC (zie beademingsrichtlijn)  

• FIO2 = 0,40 
• VT = 300~450 ml 
• f = 15~20/min 
• I:E = 1:2 
• PEEP = 6 cmH2O 

• PSV (indien stabiele hemodynamiek, bloedverlies < 100ml/uur en Hb constant, 
temp> 36°C en goed wakker) 
• FIO2 = 0,40 
• Drukken: 15/5 ~ 18/8 cm H2O 

 
• Pacemaker 

• Zie Pacemaker-richtlijn 
 

• Specifieke opdrachten  
• Maagslang: afloop 
• Thoraxdrain: -10~-15 cmH2O 
• X-thorax: bij opname en volgende ochtend 
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• ECG: bij opname, a 6 uur en volgende ochtend 
• Routine lab. onderzoek: bij opname en a 6 uur 
• CPK en CPK/MB a 6 uur 
• Hemodynamisch profiel a 1 uur tot stabiele hemodynamiek, daarna a 2 uur 
• IABP 1:1 maximale augmentatie (indien aanwezig) – zie protocol IABP 
• Tussenbalans a 3 uur tot stabiele hemodynamiek en bloedverlies < 100 ml/uur 
• Sedatie (propofol) stop bij temp> 36°C, stabiele hemodynamiek en bloedverlies 

<100 ml/uur 
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Algemene leiddraad 
Patiënt zonder SIRS 
Het uiteindelijke doel en belangrijkste eindpunt is natuurlijk: 
laagste mortaliteit en morbiditeit 
kortste opnameduur 
We moeten ons realiseren dat de overige parameters vooral surrogaat parameters zijn. 

 Waak voor te veel vochttoediening.  
 
Hemodynamiek IC 
- RR die past bij deze patiënt 
- algemeen: goede bloeddruk is die bloeddruk die gepaard gaat met goede perfusie van de 

perifere weefsels. Diurese is een acceptabele maat voor de orgaanperfusie indien er geen 
diuretica worden gegeven en de tubulusfunctie goed is omdat anders de diurese 
misleidend kan zijn als maat van (nier)weefsel perfusie 

- HR. Hoge hartfrequentie is ongunstig. Hoge hartfrequentie kan uiting zijn van 
onderliggend probleem: pijn, hypovolaemie. Streefwaarde: 50-100/min (intrinsiek ritme). 
Altijd in relatie tot andere parameters zoals ischemie beoordelen. 

- Diurese: 0,5-1 ml/kg/uur (ook afhankelijk van leeftijd).  
Gespecificeerd: 0,5 ml/kg/uur bij de stabiele patiënt en > 1,0 ml/kg/uur in de acute fase 
waarbij (nog) geen sprake is van een stabiele situatie. 

- PA-catheter gegevens altijd secundair aan "kliniek". Bijvoorbeeld: lage CO bij lactaat 
acidose/weefsel hypoperfusie: behandelen. Lage CO bij lage SvO2 (<70%): overweeg 
sterk om te behandelen. Maar lage CO bij overigens goede patiënt (goede circulatie, goede 
diurese, goede saturatie, geen acidose, helder): neglect. Opmerking: cvd, wedge is altijd 
een ‘goal of therapy’ in het kader van andere waarnemingen, nooit op zichzelf. 

- Trends in eindpunten zijn ook eindpunten 
- Nooit één parameter behandelen 
- Streefwaarde is niet altijd de “handhaafwaarde” en aldus kan een lagere waarde dan de 

streefwaarde worden geaccepteerd indien de streefwaarde niet haalbaar bleek. Voorbeeld: 
bij herhaalde fluid challenges stijgt de cardiac output terwijl de patiënt perifeer wel iets 
koud is. Er kan dan genoegen worden genomen met de bereikte CO, de vervolgens 
gewenste handhaaf waarde. 

 
Respiratoir 
- Algemeen: streefwaarden moeten passen bij deze patiënt (COPD, oud, et cetera) 
- Saturatie> 95% accepteren bij Hb > 5 mmol/l. In acute fase streven naar 99%. 
- pH = 7.35-7.45 
- ademfrequentie < 25/min (spontaan) 
- Vt  5-10 ml/kg 
- Uitgebreide beademingsstrategieën bij ARDS en MOF vallen hier buiten. 
 

Hematologie 
- Hb ± 6 mM (niet hoger, weinig lager) 
- thrombo > 50 (bij pas geopereerde patiënten) 
- stolling: bij afwijkende waarden EN bloeding: correctie met stollingsfactoren en is 

streefwaarde: normaal. 

 117



  

- Bloeding is ook een (anti-)goal of therapy. (bij bloeding altijd stollingsfactoren en 
thrombo's) 

- Trends bij bloeding 
 

Temperatuur 
- Streefwaarde > 36ºC centraal  
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 118



  

Hoofdstuk 8 

Richtlijn Pacemaker (IC-volwassenen VUmc) 

Indicaties 
Indicaties voor tijdelijke cardiale pacemaker therapie zijn tachycardie of bradycardie.  

Voor overpacen bij tachycardie zijn speciale pacemakers noodzakelijk waarover wij niet 
(meer) beschikken. Bovendien is voor deze vorm van pacing uitgebreide expertise 
noodzakelijk. In dergelijke gevallen vindt altijd overleg plaats met de cardioloog.  

Tijdelijke cardiale pacing bij bradycardie is bedoeld voor het behandelen van naar 
verwachting kortdurende ritme- of geleidingsstoornissen of voor de overbrugging tot het 
moment dat de definitieve behandeling ingezet kan worden. Bradycardie hoeft alleen maar 
behandeling als de hemodynamica gecompromitteerd raakt. De meest voorkomende 
stoornissen zijn: 

Sinusknoopdysfunctie 

AV-nodaalblok met lage ventriculaire escape frequentie 

Bij patiënten die een adequate hemodynamica hebben bij een voldoende snel escape ritme 
verdient het de voorkeur om terughoudend te zijn met tijdelijke pacemakertherapie. 
Behandeling van bradycardie met een externe pacemaker kan de patiënt hiervan afhankelijk 
maken. Bij dislocatie of anderszins onmogelijkheid om te pacen kan er dan asystolie ontstaan. 

 

Elektrodes 
Verschillende typen elektroden zijn beschikbaar voor tijdelijk pacen. 

Epicardiale elektroden zowel atriaal als ventriculair (Hartchirurgie) 

Transveneuze endocardiale elektroden 

Externe patches, transthoracaal 

• Oesophaguselectroden 
 
Epicardiale elektroden, meestal alleen ventriculair, worden bij hartchirurgie soms aangebracht 
op het epicard. Naast de sternotomiewond worden de elektroden naar buiten geleidt. Pacing 
kan plaatsvinden met de BIOTRONIK EDP30 pacemaker (zie verder). 
 
Transveneuze endocardiale elektroden worden op de IC of de cardiologieafdeling ingebracht 
voor tijdelijk pacen. Er is keuze uit twee typen pace-electroden. 

• PA-catheter Pacing Catheter met transluminal V-Pacing Probe 
• Balloon Flotation Bipolar Pacing Catheter 

Bij de PA-catheter Pacing Katheter met transluminal V-Pacing Probe wordt via Pace Port van 
de PA-catheter een pacedraad ingebracht tot in het rechter ventrikel. Ook na inbrengen is het 
nog voortdurend mogelijk om de pacedraad op steriele wijze te repositioneren. 
Bij de Balloon Flotation Bipolar Pacing Catheter wordt via een aparte sheath een pace 
katheter in het rechter ventrikel gepositioneerd. De katheter heeft een soort gelijke vorm en 
uitvoering als de PA-catheter en kan met behulp van een ballon worden geplaatst. Pacing 
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heeft plaats via twee elektroden die zich aan de tip van de katheter bevinden. Bij beide typen 
transveneuze endocardiale elektroden kan men (ventriculair) pacen met behulp van de 
BIOTRONIK EDP30 pacemaker (zie verder). 
 
 

 
 
 
Externe transthoracale elektroden zijn beschikbaar bij de pacing eenheid welke is ingebouwd 
bij enkele van de bij HEWLETT PACKARD Code Master defibrillatoren van de IC-
volwassenen. Het gebruik staat in deze richtlijn beschreven. Een korte handleiding is 
aangegeven op de behuizing van de defibrillator.  
 
Oesophaguselectroden zijn op de IC-volwassenen niet beschikbaar. 
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Beschrijving en gebruik HEWLETT PACKARD Code Master defibrillator 
met pacing Unit 

 
 
Deze unit is bestemd voor transcutaan (transthoracaal) pacen. 
De normale aansluitplug voor de defibrillatorpadles kan vervangen worden door een 
aansluitplug voor transcutane stimulatie. Elektrodes aanbrengen volgens de aanwijzigen 
boven op de defibrillator. 
De Pace-unit heeft de volgende instelbare functies: 
Pacer: Aan/uit 
Frequentie: Instellen van 40 P tot en met  180 P (stappen van 10 P) 
Start/Stop: Starten of onderbreken van het pacen 
Modus: Demand mode of vaste mode 
Output: 10 mA tot en met 200 mA (stappen van 5 mA) 
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Gebruik volgens de aanwijzingen op de bovenzijde van de defibrillator. 
- Pace-unit aan zetten 
- Kies de gewenste stimulatie frequentie, meestal hoger dan de spontane frequentie. Bij het 

drempelen (bepalen van de minimale output) in ieder geval hogere frequentie. 
- Stel de vaste modus in 
- Start het pacen door indrukken van de start/stop-toets. 
- Regel de output omhoog totdat het hart de ingestelde frequentie betrouwbaar volgt.  
 
 

Beschrijving BIOTRONIK EDP30 Pacemaker 
De EDP30 is een externe tijdelijke cardiale pacemaker voor twee kamer (atrium en/of 
ventrikel) stimulatie. De pace-mode wordt aangegeven met een drie letter code. De eerste 
letter staat voor de gestimuleerde (pace) kamer (atrium {A} of ventrikel {V} of beide {D}). 
De tweede letter voor de bewaakte (sense) kamer  (atrium {A} of ventrikel {V} of beide {D} 
of geen van beide {0}). De derde letter voor de sturing van de pacemaker (geïnhibeerd {I} of 
getriggerd {T} of beide {D} of  onafhankelijk {0}). 
 
De pacemaker heeft de volgende instelbare functies. 
- MODE: Uit, D00, DVI, VDD, DDD, DDD-500 
- RATE: Instellen frequentie (30 tot 150 /minuut) 
- AV DEL.: Instellen vertraging tussen atrium- en ventrikelstimulus (15 tot 250 ms) 
- ATRIUM: 

- ATRIUM SENSE, gevoeligheid atrium (0,2 tot 10 mVolt) 
- ATRIUM STIM, prikkel atrium (0,1 tot 10 Volt) 

- VENTRICLE: 
- VENTRICLE SENSE, gevoeligheid ventrikel (2 tot 20 mVolt) 
- VENTRICLE STIM, prikkel ventrikel (0,1 tot 10 Volt) 

 
Tevens zijn er vijf controle led’s beschikbaar met de volgende functies. 
- BAT. INDICATOR: Rood knipperlicht bij onvoldoende capaciteit batterij 
- ATRIUM SENS.: Groen licht bij herkennen van P-golf in atrium 
- ATRIUM PACE: Geel licht bij atriumstimulatie 
- VENTRICLE SENS.: Groen licht bij herkennen van R-golf in ventrikel 
- VENTRICLE PACE: Geel licht bij ventrikelstimulatie. 
 
Na aanzetten doorloopt de pacemaker een zelftest waarbij alle led’s licht geven. Bij een fout 
zullen de led’s blijven knipperen en zal de pacemaker trillen. Na een goed doorlopen zelftest 
geeft de pacemaker onmiddellijk impulsen af conform de instellingen. Uitzetten van de 
pacemaker gebeurt door het schakelen van de MODE-knop in de stand 0. 
 
Er zijn vier aansluitingen voor de prikkelelektrodes: twee atriale en twee ventriculaire.  De 
actieve elektrode wordt verbonden met de blauwe (-) connector en de indifferente elektrode 
(grote aardelektrode) met de rode (+) connector. De atriale en ventriculaire indifferente 
connectoren kunnen doorverbonden worden aan één enkele aardelektrode. Bij bipolaire 
elektrodes gaat de distale aan de blauwe (-) connector en de proximale aan de rode (+) 
connector. Bij epicardiale elektrodes met twee draden zoals bij cardiochirurgische patiënten 
maakt de aansluiting niet uit.  
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Algemene principes van het pacen met de BIOTRONIK EDP30 
 
Beschikbare modes op de pacemaker 
- DDD  

A-V pacing met maximale frequentie 150/minuut (atriale refractaire periode 400 ms) 
- DDD-500 

A-V pacing met maximale frequentie 120/minuut (atriale refractaire periode 500 ms) 
- DVI  

A-V sequentieel pacen 
- VDD  

Atriaal synchroon, ventriculair geïnhibeerd pacen 
- D00  

Asynchroon, sequentieel atriaal en ventriculair pacen  
 
De modes DDD, DDD-500 en VDD zijn atriaal getriggered en worden voornamelijk gebruikt 
bij spontaan sinus- of atriaalritme met vertraagde of afwezige geleiding naar de ventrikels. 
DVI en D00 zijn modes die gebruikt worden bij pacen in beide kamers (atrium en ventrikel) 
zonder atriale sensing, dus bij voorbeeld bij atriale asystolie. Voor al deze modes zijn 
pacedraden in atrium en ventrikel nodig. Het is dan mogelijk om AV-sequentieel te pacen. 
 
De hoogste frequentie waarbij de ventrikels synchroon met in het atrium gedetecteerde 
spontane activiteit kunnen volgen is afhankelijk van de atriale refractaire periode.  De atriale 
refractaire periode wordt steeds gereset door atriale sens of atriale pace activiteit van de 
pacemaker of door gedetecteerde spontane ventriculaire activiteit (Ventriculaire Extra 
Systole). Atriale activiteit welke gedetecteerd wordt binnen de atriale refractaire periode zal 
geen ventriculaire stimulus triggeren. Normaal is de atriale refractaire periode 400 ms. Echter 
in de mode DDD-500 wordt de atriale refractaire periode verlengd tot 500 ms. De maximale 
pacefrequentie is dan uiteraard 120 per minuut. 
 
Meestal zijn er alleen pacedraden in het ventrikel aanwezig. De gebruikte mode is dan VVI. 
Dit kan men bereiken door de pacemaker in te stellen op de modes DVI of VDD. Bij gebruik 
van de VDD mode moet men de ATRIUM SENS op minimum instellen dus 10 mV.  
 
Bij alleen ventriculair pacen kan het soms nodig zijn om de twee atriale conrectoren op de 
pacemaker door te verbinden om overspraak naar de ventrikel elektroden te voorkomen. In 
ieder geval is het nuttig om de ATRIUM STIM op minimum (0,1 Volt) in te stellen. 
 
De gebruikelijk AV DEL. instelling is 150 ms. Op indicatie, bijvoorbeeld bij re-entry 
tachycardie, kan men kiezen voor een kortere pauze tussen de atrium en ventrikel activatie. 
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Gebruik van de BIOTRONIK EDP30 bij alleen ventriculair pacen 
Allereerst de pacemaker volgens het onderstaande protocol instellen en aansluiten. Daarna 
onmiddellijk de procedures voor drempelen van de pacemaker doorlopen. Noteer alle 
instellingen van de pacemaker op het opdrachtenblad. Noteer de gegevens van het drempelen 
in de status of op de verpleeglijst van de patiënt. Het drempelen en noteren van de gevonden 
waardes dient minimaal dagelijks te gebeuren. 
 
Instellen pacemaker 
1. Stel de frequentie in met de RATE-knop (meestal 70~100/min). 
2. AV DEL. instelling werkt in deze mode niet. 
3. ATRIUM SENSE op minimale gevoeligheid (10 mV). 
4. ATRIUM STIM op minimale prikkelsterkte (0,1 V). 
5. VENTRICLE SENSE op minimale gevoeligheid (20 mV). 
6. VENTRICLE STIM op maximale prikkelsterkte (10 V). 
7. Zet de pacemaker aan, kies als MODE: DVI. 
8. Sluit de ventriculaire pacedraden aan. 
 
Drempelen pacemaker 

1. Sluit de patiënt aan op een ritmemonitor. 
2. Stel de pacemaker frequentie hoger in dan de spontane hartfrequentie van de patiënt. 
3. Draai de VENTRICLE STIM langzaam van de maximale naar de minimale 

prikkelsterkte. 
4. Noteer de waarde van VENTRICLE STIM waar bij er spontane hartactiviteit is en de 

pacemaker niet meer gevolgd wordt. Dit is de drempelwaarde. 
5. Stel de VENTRICLE STIM nu in op 2,5 maal de gemeten drempelwaarde. 
6. Stel de pacemaker frequentie lager in dan de spontane hartfrequentie van de patiënt. 
7. Draai de VENTRICLE SENSE langzaam van de minimale gevoeligheid (20 mV) naar 

de maximale gevoeligheid (2,0 mV). 
8. Noteer de waarde waarbij de pacemaker niet meer invalt en het groene lampje van 

VENTRICLE SENS. knippert bij elke spontane hartslag. Dit is de sense-drempel. 
9. Stel de VENTRICLE SENSE in op een waarde iets gevoeliger dan de gevonden sense-

drempel. Realiseer dat 20 mV de minimale sense-gevoeligheid is en 2 mV de 
maximale sense-gevoeligheid! 

10. Stel de pacemaker frequentie weer in op de gewenste minimale ventrikelfrequentie. 
 
Noteer in de status 
• Datum en tijd. 
• Stimulatiedrempel. 
• Sense-drempel. 
 
Vermeld op het opdrachtenblad onder de kop Pacemaker 
• MODE: DVI. 
• RATE: ingestelde frequentie. 
• ATRIUM SENSE: 10 mV. 
• ATRIUM STIM: 0,1 V. 
• VENTRICLE SENSE: (net onder sense-drempel) mV. 
• VENTRICLE STIM: (2,5 x drempelwaarde) V. 
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Gebruik van de BIOTRONIK EDP30 bij atrio-ventriculair pacen 
Allereerst de pacemaker volgens het onderstaande protocol instellen en aansluiten. Daarna 
onmiddellijk de procedures voor drempelen van de pacemaker doorlopen. Noteer alle 
instellingen van de pacemaker op het opdrachtenblad. Noteer de gegevens van het drempelen 
in de status of op de verpleeglijst van de patiënt. Het drempelen en noteren van de gevonden 
waardes dient minimaal dagelijks te gebeuren. 
 
Instellen pacemaker 
1. Stel de frequentie in met de RATE-knop (meestal 70~100/min). 
2. AV DEL. Instelling op 150 ms. 
3. ATRIUM SENSE op minimale gevoeligheid (10 mV). 
4. ATRIUM STIM op minimale prikkelsterkte (0,1 V). 
5. VENTRICLE SENSE op minimale gevoeligheid (20 mV). 
6. VENTRICLE STIM op maximale prikkelsterkte (10 V). 
7. Zet de pacemaker aan, kies als MODE: DDD. 
8. Sluit de ventriculaire pacedraden aan. 
 
Drempelen pacemaker 
1. Sluit de patiënt aan op een ritme-monitor en drempel het ventriculaire deel zoals 

beschreven bij: “Gebruik van de BIOTRONIK EDP30 bij alleen ventriculair pacen” 
2. Stel de pacemaker frequentie weer hoger in dan de spontane hartfrequentie van de patiënt. 
3. Draai de ATRIUM STIM langzaam van de maximale naar de minimale prikkelsterkte. 
4. Beoordeel volgen van het atrium (capture) aan de hand van het ECG. 
5. Stel de ATRIUM STIM nu in op 2,5 maal de gemeten drempelwaarde. 
6. Bij intacte geleiding via de AV-knoop kan de VENTRICLE STIM tijdens het drempelen 

van de ATRIUM STIM tijdelijk op minimum (0,1 V) ingesteld worden. 
7. Stel de pacemaker frequentie lager in dan de spontane hartfrequentie van de patiënt.  
8. Draai de ATRIUM SENSE langzaam van de minimale gevoeligheid (10 mV) naar de 

maximale gevoeligheid (2,0 mV).  
9. Noteer de waarde waarbij de pacemaker niet meer invalt en het groene lampje van 

ATRIUM SENS. knippert bij elke spontane hartslag. Dit is de sense-drempel.  
10. Stel de ATRIUM SENSE in op een waarde iets gevoeliger dan de gevonden sense-

drempel. Realiseer dat 10 mV de minimale sense-gevoeligheid is en 2 mV de maximale 
sense-gevoeligheid! 

11. Stel de VENTRICLE STIM weer in op de eerder gevonden waarde (punt 4).  
12. Stel de pacemaker frequentie weer in op de gewenste minimale ventrikelfrequentie. 
13. Eventueel is het mogelijk om de AV DEL. te verlengen zodat bij langere AV 

geleidingstijden de ventrikel via het normale geleidingssysteem geactiveerd kan worden. 
 
Noteer in de status 
• Datum en tijd. 
• Stimulatiedrempel van atrium en ventrikel. 
• Sense-drempel van atrium en ventrikel. 
 
Vermeld op het opdrachtenblad onder de kop Pacemaker 
• MODE: DDD. 
• RATE: ingestelde frequentie. 
• ATRIUM SENSE: xx mV. 
• ATRIUM STIM: xx V. 
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• AV DEL: xxx ms. 
• VENTRICLE SENSE: (net onder sense-drempel) mV. 
• VENTRICLE STIM: (2,5 x drempelwaarde) V. 
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Hoofdstuk 9  

Nefrologie en intensive care 
 
Inleiding 
Acute nierfunctievervangende therapie is vaak nodig bij patiënten die  acuut nierfalen hebben 
ontwikkeld, veelal als onderdeel van het multiple organ dysfunction syndrome (MODS). Deze 
patiënten zijn bijna altijd opgenomen op de intensive care unit (ICU). Daarnaast kunnen 
patiënten op de ICU opgenomen worden, die al een chronische dialysebehandeling 
ondergingen. De nierfunctievervangende behandeling moet ook bij deze patiënten worden 
gecontinueerd. Tenslotte kunnen er bij de op de ICU opgenomen patiënten medische 
complicaties optreden, die zowel binnen het expertise domein van de intensivist vallen als 
binnen dat van de internist-nefroloog. De raakvlakken van beide specialismen zijn groot. 
Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de binnen het VUmc aanwezige 
expertise, zijn er afspraken over de samenwerking tussen de afdelingen intensive care 
volwassenen (ICV) en nefrologie. 
 
Afspraken 
Nierfunctievervangende therapie 
Alle op de afdeling ICV (Intensive Care Volwassenen) opgenomen patiënten vallen onder de 
primaire eindverantwoordelijkheid van de intensivist. Ook voor de nierfunctievervangende 
therapie is de intensivist eindverantwoordelijk. De status van de bij de behandeling betrokken 
nefroloog is die van consulent en/of medebehandelaar. De nefroloog is bij alle patiënten die 
nierfunctie-vervangende therapie (NFVT) krijgen, of naar inschatting van de intensivist nodig 
zullen krijgen, in consult. De besluitvorming al dan niet te starten of te stoppen met NFVT en 
de keuze van de optimale modaliteit, vindt in goed overleg tussen intensivist en nefroloog 
plaats. Mutatis mutandis geldt dit evenzo voor eventuele dosisaanpassingen van medicatie. De 
consulent nefrologie draagt mede-verantwoordelijkheid voor de instellingen van de NFVT, 
wat betreft dosis en de controle van NFVT-gerelateerde veiligheids-gegevens. Het opbouwen 
en bedienen van het CVVH-apparaat, als dat de gekozen modaliteit is, valt onder de zorg van 
de verpleging van de ICV. Andere modaliteiten (hemodialyse, peritoneaaldialyse) van NFVT 
vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de nefroloog en de verpleging van de 
dialyseafdeling, waarbij in nauw overleg met de intensivist gekozen wordt voor de vorm van 
antistolling, benodigde ultrafiltratie, enzovoorts. Scholing van IC verpleegkundigen 
betreffende CVVH en acute nierinsufficiëntie wordt mede verzorgd door de nefrologen. 
 
Consulten 
Bij medische problematiek, die duidelijk het gebied van de intensive care geneeskunde en de 
nefrologie overlapt of zelfs meer op het terrein van de nefrologie ligt, vraagt de intensivist de 
nefroloog in consult. Dit geldt eveneens voor patiënten die voor chronische zorg op de 
polikliniek nefrologie (niet de dialyse-afdeling, zie daarvoor de bovenstaande afspraken) 
worden gecontroleerd. De nefroloog geeft adviezen aan de intensivist betreffende de 
diagnostiek en behandeling en is per definitie in medebehandeling bij patiënten die voor 
chronische zorg bij de nefroloog al dan niet poliklinisch onder behandeling zijn.  
 
Communicatie, verslaglegging en samenwerking met de verpleging. 
Alle adviezen die de consulent nefrologie betreffende de op de afdeling ICV opgenomen 
patiënten geeft worden vastgelegd in het PDMS (momenteel Metavision) van de ICV en 

 127



  

worden tevens mondeling overgedragen/toegelicht. De afdeling ICV is ervoor 
verantwoordelijk dat de consulent toegang heeft tot dit electronisch patiëntendossier. 
Uitsluitend de intensivist of een arts die onder diens supervisie werkt kan opdrachten geven 
aan de verpleging van de afdeling ICV. De dialyseverpleegkundige, die werkzaamheden 
uitvoert op de afdeling ICV, kan alleen opdrachten krijgen van de nefroloog. 
 
Nazorg 
Bij patiënten die vanaf de afdeling ICV kunnen worden ontslagen, maar nog dialysebehoeftig 
zijn, is de consulent nefrologie verantwoordelijk voor het continueren van een adequate vorm 
van NFVT. De intensivist geeft zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk aan, wanneer ontslag 
vanaf de ICU te verwachten is, opdat daarop zo vroeg mogelijk kan worden geanticipeerd. Bij 
ontslag van de ICU van patiënten zonder NFVT, waarbij de nefrologie wel in consult is, meldt 
de intensivist naar welke afdeling de patiënt is ontslagen. 
 
 

Richtlijnen  CVVH   
 
Ingesteld in de machine wordt de substitutieflow (meestal 2000 ml per uur). De 
hemofiltratieflow wordt niet als zodanig ingesteld, maar is de som van de substitieflow + 
gewenste UF-volume. Naast de bloedflow worden deze drie flows geregeld door de drie 
pompen op de machine. Onder de machine hangen bij de start 2 zakken van ieder 5 liter 
substitutievloeistof en twee lege zakken waarin het ultrafiltraat terecht komt. De weegschaal 
registreert hiervan het totale gewicht en controleert of de gewichtstoename per uur 
overeenkomt met het ingestelde UF-volume per uur. Vooralsnog moet CVVH worden 
beschouwd als nierfunctievervangende therapie en niet als immuno modulator bij het multiple 
organ dysfunction syndrome. Ook zijn er onvoldoende aanwijzingen dat zogenaamde vroege 
CVVH, dat wil zeggen CVVH voordat het om metabole redenen geïndiceerd is, of 
hoogvolume CVVH van voordeel is.  
Wel kunnen eventuele andere substitutievolumina dan de hierboven genoemde 2 liter nodig 
zijn voor de metabole controle bij bijvoorbeeld grote patiënten die erg katabool zijn. 
 

Substitutievloeistof 
Standaard is lactaat gebufferde vloeistof. Hierin zitten reeds electrolyten gesuppleerd en om 
deze reden lactaat gebufferd. De belangrijkste problemen die de lactaat gebufferde vloeistof 
op kan leveren is een (milde) hyperlactatemie. Dit laatste leidt niet tot een acidose, omdat 
alleen de zuurrest en niet het vrije proton wordt toegediend. Incidenteel kan, vooral in geval 
van leverfalen, toch een metabole acidose ontstaan, indien er wel (obligaat) bicarbonaat wordt 
ge-ultrafiltreerd, maar het alkali-verlies onvoldoende wordt gecompenseerd door productie 
van bicarbonaat uit het toegediende lactaat. Hoewel het hoge lactaat geen indicatie is voor een 
verslechterende (micro-)circulatie, neemt het in ieder geval het diagnosticum van het lactaat 
uit handen. Er zijn experimentele data die suggereren dat als het lactaat boven de 5-6 mmol/l 
uitkomt dit een negatief effect kan hebben op (muizen-)cardiomyocyten. Aan de bicarbonaat-
gebufferde vloeistof zijn nog geen electrolyten, behalve NaCl, toegevoegd. Deze vloeistof 
wordt geleverd als dual chamber bag, waarbij de electrolieten in het kleine compartiment zo 
kort mogelijk voor gebruik worden toegevoegd aan de vloeistof in het grote compartimen. Bij 
alle vormen van CRRT is suppletie van hydrofiele vitamines nodig. 
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Pre- of postdilutie? 
Postdilutie geeft een betere klaring, maar dat is niet substantieel als de CVVH goed en 
continu loopt. Predilutie kan worden gebruikt als ondersteuning van anticoagulerende 
maatregelen, door zowel dilutie van ery’s (Ht), thrombo’s en stollingsfactoren, als door de 
hogere flow door het hemofilter. Gekozen is voor predilutie als standaardinstelling. 
 

Bloedpomp 
Standaardinstelling is 160-180 ml/min. In te stellen tot 200 ml/min, maar is zelden nodig. Bij 
echt continue techniek zijn “normale” getallen (kreat < 100 micromol/liter, ureum < 10 
mmol/liter) haalbaar. Er zijn erg weinig gegevens over noodzakelijke  “dialyse”-dosis en 
bovendien is dit moeilijk te meten door het nog moeilijker in te schatten van 
verdelingsvolume van ureum en alle andere mogelijk betrokken metabolieten bij acuut 
nierfalen (ARF). Voorts is het van belang zich te realiseren, dat bij convectieve technieken, 
zoals CVVH de dialysedosis door de bloedpompstand niet wordt beïnvloed. Bij lage 
pompstanden is de kans op stolling in het hemofilter verhoogd. Van belang is dat, afhankelijk 
van de hematocriet, in het algemeen slechts een fractie (0,25) van het passerende volume kan 
woden ge-ultrafiltreerd wegens de snelle stijging van de hematocriet. 
 

Anticoagulatie 
Standaard is ongefractioneerde heparine omdat dit goed te monitoren, sturen en te corrigeren 
is. Een alternatief zijn de LMWH’s, die selectief factor Xa remmen. De inhibitie (door 
Fragmin en andere LMWH, en Orgaran) van factor Xa vertaalt zich niet in de APTT.  
Heparine en LMWH kunnen een HITT (heparine geïnduceerde thrombopenie en thrombose) 
geven, Orgaran geeft dit waarschijnlijk slechts zelden. Citraat-CVVH  is een nieuwe optie, die 
hieronder apart beschreven wordt. Een potentieel probleem hierbij is dat door de convectieve 
klaring van CVVH veel calcium/magnesium-citraat complexen in de patiënt verdwijnen met 
een onvoorspelbare metabole alkalose en calciumhuishouding stoornissen gepaard kan gaan. 
Om deze reden is een speciaal in Vumc ontwikkeld protocol van kracht.  
Predilutie is al genoemd, maar als enige maatregel vaak onvoldoende. Het uitvoeren van 
CVVH zonder enige vorm van anticoagulatie is een optie, die echter begrijpelijkerwijs tot 
stolling in het extracorporele circuit zal leiden. Aan te raden is in dit geval het systeem ieder 
uur te flushen met NaCl, waarbij dan rekening moet worden gehouden met de volume-
belasting daarvan. 
 

Wanneer te starten met CVVH? 
Het is nog niet gebleken uit wetenschappelijk onderzoek wat het beste tijdstip van start van de 
nierfunctievervangende therapie is. In ieder geval zijn er anno 2008 nog geen aanwijzingen 
dat vroege start van CVVH een verbetering van de prognose geeft. Anders dan bij de 
chronische populatie geldt bij IC-patiënten een aantal nadelen van initiëren RRT niet, vooral 
de impact op quality of life. Het komt erop neer dat als zich een acute nierinsufficientie 
ontwikkelt, waarbij de klinische situatie een spoedig herstel onwaarschijnlijk maakt, dus 
bijvoorbeeld geen tekenen van prerenale origine of een vermoedelijke etiologie die 
nierfunktieverlies, maar niet progressie tot (tijdelijk) compleet nierfalen kan veroorzaken, dan 
is er in principe geen reden om te wachten tot de getallen de indicatie tot RRT (CVVH) nog 
eens bevestigen. In ieder geval kan hiermee de logistiek worden vergemakkelijkt. Er kunnen 
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echter redenen zijn om wel te wachten, waarbij het feit dat er heparinisatie nodig is, een extra 
centrale lijn etc overwegingen zijn.  
Meer en meer zullen er andere indicaties zich opdringen om te starten met CVVH, waarbij 
vooral ernstige decompensatio cordis met matige-slechte nierfunktie misschien een goede 
indicatie zal kunnen blijken, omdat in kleine studies dat superieur was aan toediening van 
hoge doses furosemide. 
 
Voor het staken van CVVH gelden vergelijkbare overwegingen. Meet ergo het kreatinine-
gehalte in de urine bij non-oligure patiënten. Indien de uitslag in de orde van meer dan enkele 
millimolen/l is, dan kan hervatting van CVVH na het sneuvelen uitgesteld worden en kan de 
trend van de getallen in het bloed worden vervolgd. 
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CITRAAT-CVVH PROTOCOL 
 
Inleiding 
 
Continue veno-veneuze hemofiltratie is momenteel voor het merendeel van de patiënten met 
acute nierinsufficiëntie op de intensive care de eerste keuze behandeling ter vervanging van 
de nierfunctie. Hiervoor is een extracorporeel bloedcircuit noodzakelijk. Om het 
extracorporele circuit gedurende een langere periode ontstold te houden zijn speciale 
maatregelen noodzakelijk. De veruit meest gebruikte methode is systemische ontstolling met 
ongefractioneerde heparine. De voordelen van deze methode zijn de stuurbaarheid, de relatief 
eenvoudige wijze het effect te couperen met protamine, de korte halfwaardetijd van 
ongefractioneerde heparine. Belangrijke nadelen zijn het feit dat er bij de IC-populatie vaak 
sprake is van een relatieve contra-indicatie tot systemische antistolling, waardoor er min of 
meer verwachte, maar ook onverwachte bloedingen kunnen optreden. Voorts kan heparine 
ongewenste immunologische reacties teweegbrengen (HITT). Tenslotte is bij een deel van de 
IC-populatie, mogelijk door een geactiveerd stollingssysteem als gevolg van de onderliggende 
ernstige aandoening, heparine zelfs bij een therapeutisch APTT onvoldoende efficiënt. 
Regionale antistolling met behulp van citraat is in dit opzicht veelbelovend. Citraat bindt vrij 
calcium in het bloed, waardoor de concentratie vrij calcium daalt. Met een lage concentratie 
vrij calcium is bloed geheel onstolbaar. Door vroeg in het extracorporele circuit citraat aan het 
bloed toe te voegen zal stolling worden voorkomen. Zodra het bloed uit het extracorporele 
circuit zich weer mengt met het bloed van de grote vene waarin de centrale lijn is 
gepositioneerd, zal er geen meetbaar laag calcium meer bestaan. Het calcium dat gebonden 
aan citraat ten gevolge van de hemofiltratie is geklaard en daardoor het lichaam heeft verlaten, 
wordt aangevuld met een aparte calciumpomp. Tenslotte zal een deel van de het gevormde 
citraatcalcium complex in de circulatie terechtkomen. In de lever wordt dit complex 
ontkoppeld, waardoor het calcium weer vrij in de bloedbaan terug komt. Het citraat zelf wordt 
door de lever gemetaboliseerd tot drie moleculen bicarbonaat. Het netto effect hiervan is een 
efficiënte methode van ontstollen van het extracorporele circuit zonder systemische 
antistolling.  
 
 

Indicaties Citraat-CVVH 
Voor patiënten met een contra-indicatie voor anti-stolling die worden behandeld met CVVH 
is regionale anti-stolling met citraat de standaardtherapie. Citraat CVVH dient te worden 
gestaakt als:  
 

1. Citraat accumuleert,  (toename anion-gap en calcium-gap) 
2. Ernstige zuur-base huishouding verstoringen optreden als gevolg van citraat 
3. Door leverfalen sprake is van een verhoogd lactaat (een hoog lactaat veroorzaakt door 

shock is geen contra-indicatie) 
4. Een hoge substitutie-flow (volgens protocol max 2650) nodig is, maar de bloedpomp 

niet voldoende hoog kan worden gezet. 
 
In geval van citraataccumulatie dient CVVH te worden gecontinueerd zonder anti-stolling en 
bicarbonaat substitutievloeistof. Bij normalisatie van aniongap en calciumgap kan er worden 
gesubstitueerd met laktaatsubstutievloeistof. 
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Voor patiënten zonder contra-indicatie voor anti-stolling blijft vooralsnog de 
standaardbehandeling CVVH met heparine en lactaat gebufferde substitutievloeistof. 
Patiënten zonder contra-indicatie voor anti-stolling die in studieverband met citraat CVVH 
worden behandeld, dienen bij citraataccumulatie CVVH te continueren met heparine en 
Bicarbonaat gebufferde substitutievloeistof; bij normalisatie van aniongap en calciumgap kan 
er eventueel worden gesubstitueerd met laktaatsubstitutievloeistof. 
 
Verantwoordelijkheden 
IC-Verpleegkundige: De handelingen zoals omschreven zijn in het CVVH protocol wat betreft 
de citraat-techniek voor CVVH. Voorts CVVH-behandeling in het algemeen volgens het 
betreffende protocol. Bijhouden observaties van drukken en in dit protocol vermeldde 
laboratoriumcontroles. 
 
Intensivist: Indicatie tot start en stop CVVH, in overleg met consulent nefrologie. Signaleren 
van citraat-accumulatie vier maal per dag. Besluit tot switch anticoagulantia naar andere 
methode, in overleg met consulent nefrologie. Beoordelen noodzaak tot suppleren van 
elektrolyten (vooral magnesium, kalium en incidenteel fosfaat). De vochtbalans. De toegang 
tot de bloedbaan. De intensivist kan naar eigen inzicht deze verantwoordelijkheden delegeren 
naar arts-assistent of fellow werkzaam op ICV. 
 
Consulent nefrologie: advies omtrent indicatie tot start en stop CVVH. Signaleren van citraat-
accumulatie eenmaal per dag. Adviseren tot switch anticoagulantia naar andere methode met 
bijbehorend overleg met intensivist. Continu beschikbaar voor gevraagde en ongevraagde 
adviezen aangaande nierfunctievervangende therapie. Het behandelingsprotocol voor de 
citraat CVVH is geschreven door de consulent nefrologie. 
 

Benodigde materialen Citraat-CVVH 
- Centrale dialyse-catheter 
- Minstens een perifeer infuus, of een tweede centrale lijn 
- Braun Diapact CVVH machine 
- Citraat substitutievloeistof (TNC) 
- Ampullen calciumglubionaat 10 ml  (Calcium Sandoz®) 
- 50 ml spuit voor in spuitenpomp 
- Spuitenpomp 
 
 

Protocol Citraat-CVVH 
Ten behoeve van verpleegkundige:  
- bouw de CVVH-machine volgens protocol. Na primen de machine omzetten in pre-

dilutie! (denk ook aan de software). CVVH met citraatsubstitutievloeistof dient ten alle 
tijden in predilutie te geschieden.  

- Stel de cyclustijd zodanig in dat de machine alarm geeft 10 minuten voordat de 
substitutievloeistof geheel op is, opdat de zakken tijdig gewisseld kunnen worden. 

- Hang twee zakken TNC van ieder 5 liter aan de haken van de weegschaal. 
- Vul een 50 ml spuitenpomp met 5 ampullen Calcium Sandoz® en sluit het lijntje aan op 

een perifeer infuus of op een andere centrale lijn dan die gebruikt wordt voor CVVH, op 
een eigen lumen. Gebruik nooit de dialysecatheter en de aansluitpunten op de veneuze 
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kamer voor de calciumpomp, dit ivm stolling. Plaats de calciumpomp bij voorkeur op de 
CVVH-machine. 

- Start de bloedpomp. 
- Zodra de arteriële luchtvanger (de PBE-kamer) rosé kleurt start therapie (= start 

substitutiepomp) 
- Zodra het hele systeem met bloed is gevuld en de substitutiepomp loopt start de 

calciumpomp via de aparte spuitenpomp. Zet de bloedpomp op de gewenste snelheid 
(doorgaans 180 ml/min), de substitutieflow en de calciumpomp aanpassen aan de 
bloedpomp volgens schema (zie verder). 

- Bij het wisselen van de zakken of kortdurende therapie alarmen, mag de bloedpomp 
blijven draaien. 

- De drie pompstanden zijn aan elkaar gekoppeld volgens de aparte schema’s (zie pagina 4). 
De standaard bloedpompstand is 180 ml/min, de standaard substitutieflow is 2400 ml/uur, 
en de standaard calciumpompstand is 12 ml/min. 

- Bij afsluiten is de volgorde: stop therapie (substitutie flow), geef het bloed terug en stop 
tenslotte hierna de calciumpomp. 

- Overleg of Fraxiparine® voor tromboseprofylaxe moet worden gegeven 
 
 

Controles bij Citraat-CVVH 
Naast de gebruikelijke controles zoals vermeld in het protocol CVVH, vergt citraat-CVVH 
speciale controles, vooral laboratoriumonderzoek. Deze zijn onder te verdelen in 
- Bloedgas (o.a. ter bepaling van aniongap) 
- Calciumhuishouding (totaal en geïoniseerd calcium; calciumgap) 
- Elektrolythuishouding: Natrium, kalium, chloor, magnesium en fosfaat 
 
Op elk van de hieronder aangegeven momenten, worden alle bovenstaande labbepalingen 
gedaan 
 
 
Schema labcontroles 
 
Voor start CVVH  Een uur na start CVVH  Vier maal daags 
 
In het algemeen is het niet nodig om het geïoniseerde calcium in het extracorporele circuit te 
meten. Dit kan wel gedaan worden als onverwachts toch vaak of snel na starten therapie het 
systeem stolt of de PBE-druk en/of de PV oploopt (overleg met consulent nefrologie). Uit het 
bovenstaande labschema kan ook afgeleid worden of er sprake is van stapeling van citraat. De 
beoordeling hiervan is door de intensivist, in overleg met de consulent nefrologie. In geval 
van citraat-accumulatie kan gekozen worden citraat-CVVH te staken en over te gaan op 
heparine-antistolling met bicarbonaat substitutievloeistof. Ook dit is aan de intensivist, in 
overleg met de consulent nefrologie. 
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Schema’s 
 
Schema 1: Standaard pompeninstelling 
Bloedpomp (ml/min)  Citraat-substitutieflow (ml/uur) Calciumpomp (ml/uur) 
 
 140    1850     9,5 
 
 160    2100     10,5 
 
 180    2400     12 
 
 200    2650     13,5 
  
Volgens dit schema start iedereen. Verder geldt dit schema indien het geïoniseerd calcium in 
bloed 1,0 – 1,1 mmol/l is (normaal) bij de labcontroles à 6 uur 
 
 
Schema 2: Laag calcium 
Bloedpomp (ml/min)  Citraat-substitutieflow (ml/uur) Calciumpomp (ml/uur) 
 
 140    1850     11 
 
 160    2100     12,5 
 
 180    2400     14 
 
 200    2650     16 
 
Dit schema wordt gebruikt bij een geïoniseerd calcium van 0,9 – 1,0 mmol/l bij de 
labcontroles à 6 uur. 
 
 
Schema 3: Hoog calcium 
Bloedpomp (ml/min)  Citraat-substitutieflow (ml/uur) Calciumpomp (ml/uur) 
 
 140    1850     7,5 
 
 160    2100     8,5 
 
 180    2400     10 
 
 200    2650     11 
 
Dit schema wordt gebruikt bij een geïoniseerd calcium van 1,2 – 1,3 mmol/l bij de 
labcontroles à 6 uur. 
 
Het switchen tussen schema’s op geleide van het geïoniseerd calcium (in de praktijk dus het 
veranderen van de calciumpomp) doet de verpleegkundige zelfstandig. Bij een geïoniseerd 
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calcium onder de 0,9 mmol/l of boven de 1,3 mmol/l: overleg met consulent nefrologie en 
intensivist. 
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Preventie contrast geïnduceerde nefropathie ( CIN ) 

Algemeen: 
- Zeer zeldzaam bij normale nierfunctie 
- CIN derde meest voorkomende oorzaak van acuut nierfalen 
- Blootstelling aan contrast mede veroorzaker naast andere risicofactoren 
 

Risicofactoren voor CIN: 
- Patiënt gerelateerd 
- Pre-existent nierfunctiestoornis, vooral diabetische nephropathie 
- Ondervulling / onvoldoende effectief circulerend volume 
- Decompensatio cordis 
- Atherosclerotisch vaatlijden 
- Leeftijd boven de 70 jaar 
- Bence Jones proteïnurie 
- Medicatie gerelateerd  

NSAID’s, dipyridamol, paracetamol, aminoglycosides, amfotericine B, cyclosporine , 
chemotherapeutica, zoals cisplatinum, antivirale middelen, zoals aciclovir and foscarnet 

- Contrast gerelateerd 
gebruik van hoog osmolair contrast, gebruik van een hoog contrast volume, gebruik van 
de intra-arteriele route 

 

Algemene maatregelen: 
- Overweeg mogelijkheden voor ander beeldvormend onderzoek, anders laag/iso osmolair 

contrast in een zo’n klein mogelijk volume 
- Vermijd potentieel nefrotoxische medicatie: 

Zie bovengenoemde middelen waarbij tevens genoemd moeten worden het gebruik van 
diuretica en mannitol 

 

Specifieke maatregelen zoals onderzocht in de literatuur: 
- Intraveneuze volume expansie: NaCl 0.9% beter dan Nacl 0.45 % 

Mogelijk is Natrium Bicarbonaat beter dan NaCl 0.9 %.  
- Pharmacologische interventie studies: 

Positieve resultaten (“potentially beneficial”) in kleine studies bij niet-IC patiënten gezien 
van: theophylline/ aminophylline, statines, ascorbinezuur, prostaglandin E1 
 
Opmerking: theophylline toediening laat weliswaar positieve resultaten zien, echter, 
gezien het bijwerkingenprofiel is het niet geschikt voor intensive care patiënten. Van de 
andere bovengenoemde middelen zijn de studies eigenlijk te klein. Daarom niet geven bij 
IC patiënten. 
 
Neutrale resultaten ( “no consistent effect” ) gezien bij toepassing van: N-acetylcysteine, 
fenoldopam, dopamine, calcium kanaal blokkers, atrial natriuretic peptide, L–arginine. 
 
N-acetylcysteine (NAC) is het meest bestudeerd met positieve effecten op de de 
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nierfunctie in enkele studies, maar ook meerdere studies zonder aantoonbaar effect. Het 
effect van NAC wordt met name bepaald door de invloed van NAC op het (serum) 
creatinine en niet zozeer op de GFR. Derhalve is er geen indicatie voor N-acetylcysteine. 
 
Negatieve resultaten (“potentieel schadelijk”) zijn gevonden met: furosemide, mannitol en 
endotheline receptor antagonisten. 

 
- Hemodialyse/ hemofiltratie 

RCT’s betreffende profylactische hemodialyse lieten geen effectiviteit zien in termen van 
reductie van CIN. Evenzo is er geen voordeel van hemofiltratie aangetoond. Derhalve: 
geen plaats voor hemofiltratie/hemodialyse 

 
 

Richtlijn afdeling ICV voor CIN preventie 
Uit bovenstaande volgen de maatregelen ter voorkoming CIN bij IC patiënten op de afdeling 
ICV (gebaseerd op bovengenoemde literatuur) 
- Overweeg ander beeldvormend onderzoek 
- Vermijd potentieel nefrotoxische medicatie 
- Doseer contrast zo laag mogelijk (in een zo laag mogelijke osmolariteit) 
- Zorg voor voldoende intravasculaire volume expansie. Kies daarbij uit één van de 

volgende mogelijkheden, maar weeg ook de nadelen van volume expansie. 
 
[1] Isotoon Natrium bicarbonaat:  
NaBic: 90ml Na-bicarbonaat 8.4 % toevoegen aan 500 ml glucose 5%. 
Bolus van 3 mg/kg/u in uur voor toediening contrast, gevolgd door 1 ml/kg/u gedurende 6 
uur (tijdens en) na procedure 
 
[2] NaCl 0.9%: 
Start hydratie 12 uur tevoren 1-1,5 ml/kg/hr NaCl 0,9 % tot 12 uur na scan.  
Bij spoed CT scan, en intravasculair “ruimte” om vocht toe te dienen: 300 ml NaCl 0.9 % 
toedienen rond contrast toediening 

 
- Indien de nadelen van extra volume expansie naar het oordeel van de staf in een specifieke 
casus groter zijn dan de voordelen, dit gemotiveerd aangeven in de status (met de naam van 
het betrokken staflid) en dan de volume expansie achterwege laten. 
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 HOOFDSTUK 10 

Antibiotica en infecties 
 
Zie antibioticumgids van VUmc. Het hieronder beschrevene is slechts een beknopte richtlijn. 
 
Algemeen: antibiotica worden uitsluitend in overleg met supervisor gestart en/of gewijzigd. 
Ook veranderingen in de dosering worden altijd vooraf besproken met de supervisor. 
Bij iedere verdenking op een bacteriële infectie worden 3 bloedkweken afgenomen, bij 
voorkeur voorafgaande de start met antibiotica en eventueel afname serologie. Tevens afname 
van materiaal – zo mogelijk - van het focus: dus sputum bij pneumonie, wondvocht of pus bij 
locaal infect (absces, drainvocht), urine, sinusspoelsel bij sinusitits, etc. 
NB1 Altijd de oorzaak behandelen. 
NB2 Alle doseringen in overleg met supervisor 
NB3 Alle hieronder gegeven doseringen zijn uitgangsdoseringen. 
NB3 Bij ernstig bedreigde nierfunctie: geen aminoglycosiden. In plaats hiervan: ciprofloxacin 
ter vervanging van aminoglycoside of Tienam® ter vervanging van aminoglycoside en 
penicilline en/of cefalosporine (Tienam® dekt ook gram positieven en anaeroben) 
NB4 Bij bekende kweekuitslagen antibiotisch beleid daaraan aanpassen. 
 
Pneumonie: 
Diagnose: infiltratieve afwijkingen op X-thorax, vies sputum (gram preparaat!) 
1. Community acquired: ceftriaxone 1 dd 2 gr i.v. en levofloxacin 2 dd 500 mg i.v. (bij 

ernstige pneumonie) [of erythromycine 4 dd 1 gr i.v.]  
2. Hospital acquired: Ceftazidime 4 dd 1 gr en tobramycine of  

piperacilline 3 dd 4 gr i.v. en tobramycine 1 dd 4-5 mg/kg i.v. (SDD onvriendelijk) 
3. Bij aanwijzingen staphylococcus aureus: altijd ook flucloxacilline 4 dd 1 gr i.v. 

Denk altijd aan staphylococcus aureus pneumonie bij snel ernstig ziek worden patiënt na 
een influenza infectie (bifasische temperatuur curve). 

4. Bij aanwijzingen stenotrophomonas maltophilia: co-trimoxazole 2 dd 960 mg i.v. 
5. NB bij patënten uit zuidelijke landen (Spanje e.d.) altijd denken aan penicilline resistente 

pneumococcen.  
 
Sinusitis: 
Als bij pneumonie 
 
Septische buik 
Algemeen: bij bestaande mogelijkheid enterococ dient deze te worden medebehandeld. Dit 
kan met amoxicilline, piperacilline of vancomcine. Bij keuze antibiotica, zie ook volgende 
hoofdstuk SDD, altijd overleg met supervisor. Sommige hieronder genoemde combinaties 
zijn “SDD-onvriendelijk”. Daarom zullen afwegingen moeten worden gemaakt op grond van 
voorgaande kweekuitslagen en de klinische inschatting van waarschijnlijkheden. 
 
1. Bij verdenking betrokkenheid galwegen/pancreas: piperacilline 3 dd 4 gr i.v. en 

tobramycine 1 dd 4-5 mg/kg i.v.  
Alternatief: Tienam® 3 dd 500 mg i.v. 

2. Bij verdenking betrokkenheid colon: 
amoxicilline 4 dd 1 gr i.v. en metronidazol 3 dd 500 mg i.v. en tobramycine 1 dd 4-5 
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mg/kg i.v/ciproxin 3 dd 400 mg bij nierfunctie at risk 
Alternatief: Tienam® 3 dd 500 mg i.v.. 
Daarnaast: start Fluconazol: 400 mg/dd i.v. (na oplaad dosis 800 mg) bij ernstig zieke 
patiënt en recent antibioticum gebruik. Cave: Cyp3A4 inhibitie 

3. Bij verdenking betrokkenheid hoge dunne darm: 
ceftriaxone 1 dd 2 gr i.v. en metronidazol 3 dd 500 mg i.v. 

4. Bij herhaalde laparotomieën en gazen achtergelaten in buik: 
vancomycine 2 dd 1 gr i.v.  
NB wordt gegeven wegens vaak betrokkenheid CNS. Indien dit niet blijkt uit de kweken 
vancomycine onmiddellijk weer staken. Tijdens vancomycine therapie is er voldoende 
dekking tegen enterococcen. Andere middelen alleen gegeven i.v.m. enterococ kunnen 
dan worden gestaakt. 

 
Catheter gerelateerde sepsis 
In principe altijd centrale lijn verwijderen en zo nodig nieuwe centrale lijn geven. Meestal is 
geen antibiotische behandeling nodig. Bij ernstig zieke patiënt, bij patiënt met kunststof 
materiaal, bij immuungecompromitteerde patiënt: 
1. Vancomycine 2 dd 1 gr i.v. 
2. Eventueel ook middel voor gram negatieven (overleg supervisor!) 
 
 
Cellulitis en/of fasciitis necroticans 
Clindamycine 4 dd 600 mg i.v. en tobramycine 1 dd 4 mg/kg i.v. (alternatief: ciproxin) en 
penicilline 12 milj E per 24 uur per continu infuus na 2 gram bolus. 
 
Erysipelas 
penicilline 12 milj E per 24 uur per continu infuus na 2 gram bolus. 
Eventueel clindamycine 4 dd 600 mg i.v. 
 
Overige infecties: beleid in overleg met supervisor. 
 
Richtlijnen duur van antibiotische behandeling. 
Gegeneraliseerde sepsis: 2 weken 
Staphylococcus aureus sepsis: 3 tot 6 weken. 
Cellulitis: 1 week 
Endocarditis: 4 tot 6 weken 
Pneumonie: 10 dagen - 2 weken 
Sinusitis: 5 dagen - 1 week 
Abdominale abscessen: 2 tot 4 weken, bij goede drainage eerder stoppen. 
 
 
Keuze antibiotica, dosering, spiegels en nierfunctie 
Bij acute nierinsufficiëntie of acute nierfunctieverslechtering wordt – in principe – nooit een 
aminoglycoside gegeven. Veelal is een alternatieve keuze mogelijk. Dosering van 
aminoglycosiden geschiedt altijd op geleide van serumspiegels. De 1e serumspiegel wordt zo 
spoedig mogelijk bepaald en op zijn laatst na maximaal 3 giften. Na spiegelbepaling dosering 
in overleg met apotheek én supervisor. Vancomycine spiegels kunnen een aanvullende 
waarde hebben bij nierfunctieverlies indien twijfels bestaan omtrent de aangepaste dosis bij 
nierfunctieverlies. 
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Voor dosisreductie bepalen: zie UpToDate. In principe bestaat een voorkeur voor spatiëren en 
niet voor dosisreductie, behalve bij penicillinen.  
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Hoofdstuk 11 

Selectieve Darm Decontaminatie 
 
Introduction 
Selective digestive decontamination (SDD) has been introduced in 1984 by Stoutenbeek as a 
method to prevent infections in patients on prolonged mechanical ventilation [1]. These 
infections, especially lower respiratory infections, are a major cause of morbidity and 
mortality in ICU patients. Most ICU-acquired infections are caused by aerobic Potentially 
Pathogenic Micro-organisms (PPM), usually after the development of colonisation. 
Colonisation with PPM occurs rapidly in the majority of patients. The reservoirs of these 
bacteria are the digestive tract, other colonized patients and contaminated environments. From 
these reservoirs different routes may lead to colonization. The concept of colonisation 
resistance, as proposed by van der Waaij, is based upon a beneficial effect of the anaerobic 
flora in resisting colonisation by PPM (appendix I) along the digestive tract [2].  
SDD aims to eliminate selectively PPM and yeasts from the oropharyngeal cavity and 
gastrointestinal tract without disturbing the anaerobic flora. The cornerstone of SDD is the 
treatment and prevention of carriership of PPM by the topical administration (throat, stomach) 
of non-absorbable antimicrobial agents (colistin [polymyxin E], tobramycin, amphotericin B; 
all three together: PTA). 
 
The terminology for infections that has been used is the following: 
- Primary endogenous: 

Infections caused by pathogens present on admission (> 50%) 
- Secondary endogenous:  

Infections caused by pathogens not present on admission, but developing after acquired 
colonization in ICU (30%) 

- Exogenous:  
Infections caused by pathogens not present on admission and developing without 
preceding colonization (20%) 

 
The proposed benefits of SDD include the prevention of primary and secondary endogenous 
infections and the limitation of antibiotic resistance by eliminating the intestinal reservoir of 
Gram-negative bacteria. High hygienic standards (hand desinfection, isolation, sterilisation of 
equipment, protective clothing, cleaning of the patients environment) should be present to 
prevent exogenous and secondary endogenous infections. 
Therefore, SDD is a four-component strategy and all four components should be applied in 
order to prevent and control these 3 types of infection. 
  
Component 1 (primary endogenous): parenteral antibiotics (cefotaxime) 
Component 2 (secondary endogenous):  topical PTA (vide inferior) 
Component 3 (exogenous):   optimal hygienic standards 
Component 4:     surveillance cultures (oropharynx, rectum) 
 
SDD has been a controversial and much criticized intervention in the ICU. However, the 
BMJ-meta-analysis (33 randomized trials) showed that SDD reduces the number of 
respiratory infections with 65% [3]. In addition, analyzing combined data from the 16 SDD 
studies using the whole 4-component protocol (3361 patients), a 20% reduction in mortality 
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was found. No superinfections or the occurrence of resistant micro-organisms were observed. 
Two other meta-analyses also reported decreased mortality among patients who were treated 
with SDD [4,5]. In spite of these impressive results the Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 
(SWAB) advised against routine use of SDD in mechanically ventilated patients by 
questioning the validity of the meta-analyses, the small number of patients and the possible 
selection of intrinsic resistant micro-organism [6]. For the first time in a single centre trial, 
which was well designed and executed, de Jonge et al. [7] confirmed the findings from the 
already mentioned powerful meta-analyses. They found odds ratios for ICU mortality and 
hospital mortality of 0.59 and 0.71. In addition, SDD-treated patients had a shorter duration of 
ventilation and total antibiotic costs were less for these patients. Surprisingly, a decreased 
colonization with resistant aerobic Gram-negative bacteria was found over a 27-month period.  
Recently, the Dutch Society of Intensive Care (NVIC) developed a guideline ‘prevention of 
bacterial pneumonia and mortality during mechanical ventilation’ in which it was stated the 
classical four-component SDD leads to significant reductions in the number of pneumonias 
and mortality and that it does not lead to selection of induction of resistant [9]. In addition, it 
was shown that SDD is cost effective.  
 
Main goal of SDD 
To eliminate pathological colonization from the (whole) patient with topical therapy (only 
systemic antibiotics for established infection) and give systemic prophylaxis/early therapy to 
prevent early endogenous infection and till topical antibiotics have done there work and the 
patient is “clean”. 
 
Indications  
- Expected duration of mechanical ventilation of at least 48 h 
- Expected length of ICU stay of at least 72 h. 
 
 

SDD-regimen 
Standard regimen 
Cefotaxime 4 dd 1 gr. intravenously during the first 3 days. 
Oropharyngeal application 4dd 0.5 g (≈ erwt) of SDD paste  
Application via nasogastric tube 4 dd 10 ml of SDD suspension  
- When a duodenal or jejunely tube is present:  

4 dd 5 ml through the NG tube and 5 ml through the duodenal/jejunal tube 
 
Additive regimen 
If surveillance culture of the throat contains yeast, oropharyngeal application of the SDD 
paste 8 dd instead of 4 dd, until two surveillance cultures are negative. 
In case of proven cephalosporin allergy, cotrimoxazol 2 dd 960 mg iv during 3 days will be 
given instead of cefotaxime. 
SDD paste application around a tracheostomy 4 dd. 
When a colostoma or an ileostoma is in situ a SDD-suppository (containing 200 mg 
amphotericin-B, tobramycin 40 mg and polymyxin E 100 mg)  2 dd  in the distal part of the 
gut. 
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Practical aspects 
 
Cultures 
- Take "start" cultures (carrier state) of throat, feces (or rectum if no feces are produced), 

wounds (unless directly postoperative) and sputum (and blood cultures if patient might be 
bacteremic). The rectum should also be cultured in patients with an ileo- or colostoma, as 
well as the feces from the stoma. 

- Surveillance: twice weekly (monday/thursday) cultures of throat, anus/perineum and when 
negative once weekly.  

- Negative cultures are defined as the absence of Gr- rods, S. aureus and yeasts.  
- The culture results will be presented in a semi-quantitative manner: +, ++, +++, and not as 

cfu.  
- Results will focus on growth of Gr-rods, S. Aureus and yeasts 

 
- The second culture after admission should at least have a time interval of 3 days 

(otherwise cultures will still be positive) 
 

- Sputum culture on admission (carrier state) and when indicated: purulent sputum or 
pneumonia. 

 
 
General 
- Clean the mouth with sterile saline 4 times/day and apply SDD-paste in the mouth, 

especially the gums. Approximately 0.25-0.5 g of the paste is applied between the lower 
lip and gum.  A contact time of at least 20 minutes is required for effective 
decontamination 

- After each dose of SDD paste, apply sterile Vaseline to the lips for protection. Brush teeth 
twice daily 

- Rectum/feces will contain Gr- rods, S. aureus and/or yeast until the SDD has reached the 
rectum, so vigorous efforts are needed to promote bowel movement, such as laxatives 
(first choice Movicolon), enemas, or even neostigmine (also see ‘obstipatie protocol’ in 
the ICV guideline booklet). Thus, every patient on SDD should receive Movicolon, 
magnesiumoxide and the lowest dose of opioids (see Hoofdstuk 10) 

- If throat contains Gr- rods, S. aureus or yeast in the first routine culture after the start of 
SDD: check the application of the SDD, and increase frequency to 8 dd until cultures are 
negative, than back to normal (4 dd) 

- If rectum/feces contains Gr- rods, S. aureus or yeast in the first routine culture after the 
first bowel movement/production of feces: increase bowel movements (see above), and 
increase SDD-solution to 8 dd until the cultures become negative. 

 
This SDD regimen should result in a "clean" ICU in a short period, without cross-infections 
because hardly any bacteria can "stick" in the throat: the local concentration of the antibiotics 
will nearly always be above MBC. One caution: Proteus/Serratia are insensitive for colistin, 
but will be covered by the tobramycin. 
 
Don’t give sucralfate concomitant with the SDD: it inactivates the colistin.  
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Endpoint of SDD regimen:  
- When the patient is extubated 
 
Cefotaxime versus ceftriaxone 
- Cefotaxim provides component of SDD casu quo aims to prevent and control primary 

endogenous infections 
- Ceftriaxon will continue to be the cephalosporin of choice in the treatment of infections. 
 

Infections   
Patients with a clinical suspicion of infection on admission to the ICU will be treated with 
antibiotics according to standard clinical practice (Antibiotica beleid VUmc and Hoofdstuk 
8). Patients being treated with imipenem/cilastin, meropenem, ciprofloxacin, ceftriaxon or 
ceftazidim on admission will continue this medication and will not additionally receive 
cefotaxime as part of SDD. 
Colonization-impairing antibiotics as amoxicillin, penicillin derivates or benzylpenicillin, 
piperacilline/tazobactam and amoxicillin-clavulanic acid will be discouraged and as a part of 
SDD or for the treatment of respiratory infections and should be replaced by cefotaxime. 
 
When the bacteria are insensitive for cefotaxime, than switch to another antibiotic 
(cotrimoxazol), but preferably use no (extended) penicillin (negative effects on the 
colonization resistance). 
Cefotaxime 4 dd 1 gram during 3 days but switch to ceftriaxon (maximal 7 days) when there 
is suspicion for pneumonia and sputum cultures are clearly positive (+++)  
 
- Bronchopneumonia (see table 2,3): Ceftriaxon with the addition of tobramycin in case of 

‘hospital’ PPM or E. coli. 
- When start-cultures of sputum definitively show Pseudomonas: switch cefotaxime to 

ceftazidim/tobramycin 
- Atypical pneumonia: switch to levofloxacin (2 dd 500 mg iv or p.o.), erythromycin (4 dd 

500 mg-1gr) or clarithromycin (2 dd 500 mg, only available for oral administration) 
- Sinusitis: drainage if feasible, start ceftriaxon/gentamicin during 5 days. Further 

adjustment according to cultures.  
- ‘Community’ PPM: ceftriaxon. ‘Hospital’ PPM: continue combination therapy. Also 

notice the ‘sinusitis op de ICV’ guideline 
- UTI: Only when systemic symptoms are present. The CAD should be replaced after 24 hrs 

of therapy.  
Cave: exogenous source (negative cultures throat/rectum). Vaginal carriage can be the 
source of PPM causing bladder infections in woman 

- Catheter sepsis: remove catheter, it is rarely needed to give systemic antibiotics, unless a 
fresh (heart valve) prosthesis is present ( short course of vancomycin). If the temperature 
does not drop within 24 h new cultures should be taken, and treatment should be initiated 

- Intra-abdominal infection: ceftriaxon/gentamicin/metronidazol (metronidazol only for 3 
days). Preemptive treatment with fluconazole should be strongly considered.  Cave: blind 
loops, corpus alienum. Also SDD suppositories in vagina or SDD suspension (as enema) 
in case of bacterial overgrowth in the rectum.  

- Enterococcal infection: The source of infection/sepsis should be identified and eliminated 
as soon as possible. Vancomycin (intravenously for at least 5 days) is indicated. 
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Appendix  I.  
Classification of microorganisms based upon their intrinsic pathogenic capacity. The intrinsic 
pathogenicity-index (IPI) is the ratio between the number of ICU patients with an infection 
caused by the microorganism x  the number of ICU patients who are carrier of that 
microorganism. 'Home' PPM are carried in the throat and gut of  healthy persons. Patients 
with underlying illnesses carry both 'home' as well as 'hospital' PPM.  
MRSA = meticillin-resistent Staphylococcus Aureus. PPM = potentially pathogenic micro-
organism. 
 
Intrinsic pathogenic 
capacity 
 

 Source Microorganism Flora 

Low pathogenicity 
IPI = 0.01 

Body-own flora Throat 
 
 
Gut 
 
 
Vagina 
 
 
Skin 

Peptostreptococci, Veillonella 
spp, Streptococcus viridans 
 
Bacteroides spp, Clostridium 
spp,  
enterococci, E. coli 
 
Peptostreptococci, Bacteroides 
spp, lactobacilli 
 
Propionibacterium acnes, 
Coagulase negative stafylococci 

Normal 

Intemediate 
pathogenicity 
IPI = 0.3 – 0.6 

‘home’ PPM 
 
 
 
 
 
‘hospital’ PPM 

Throat 
 
 
 
Gut 
 
Throat 
and gut 

S. pneumoniae, H. influenzae, 
Moraxella catarrhalis, S. 
Aureus, Candida spp 
 
E. coli,  S. Aureus, Candida spp 
 
Klebsiella, Proteus, Morganella, 
Enterobacter, Citrobacter, 
Serratia, Pseudomonas, 
Acinetobacter spp, MRSA. 

Normal 
 
 
 
 
 
Abnormal
 
 
 

High pathogenicity 
IPI = 0.9 –1.0 

‘Epidemic’ 
micro-organisms

Throat 
 
Gut 

Neisseria meningitidis 
 
Salmonella spp 

Abnormal
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Appendix II. 
Clinical  radiological and microbiological criteria for diagnosing ventilator-associated 
pneumonia (VAP) using non-invasive methods.  VAP is defined according to the criteria of 
the American College of Chest Physicians-American Thoracic Society consensus conferences 
and modified CDC criteria (8). 
- New, persisting or progressive infiltrates on chest radiographs 
- Purulent tracheal secretions  
- Temperature >38.5°C or < 35.5°C 
- Leucocytes > 10 x 109/L or < 3.0 x 109/L 
- Positive culture with PPM from a tracheal aspirate > +++  or > 104 cfu/ml  
 
 
 

Appendix III. 
Three types of VAP: incidence, causative microorganisms, and time of onset. 
 
Type of pneumonia incidence causative PPM Time of onset 
Primary endogenous 50% 'home' and 'hospital' < 7 days from admission 
Secondary endogenous 30% 'hospital' > 7 dagen from admission 
Exogenous 20% 'hospital' Any time point 
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Appendix IV. 

 
 
Het gebruik van SDD 

 
 
SDD-mondpasta 
4 dd in de mond smeren 
bij tracheostoma: 4 dd rondom de opening 
 
SDD-suspensie 
4 dd 10 ml in de maagsonde; maagsonde  
in geval van een jejunostoma of duodenumsonde:  
5 ml in de maagsonde en 5 ml in de jejunostoma of duodenumsonde 
op voorschrift als clysma 
 
SDD-zetpillen 
2 dd in darmlissen die niet worden bereikt middels de SDD suspensie via de maagsonde 
op voorschrift: vaginaal 
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De huidige samenstelling van SDD-preparaten 

 
 
SDD-mondpasta tube 15 g 
 
bevat per 15 g: 
amfotericine-B       2 % 
colistinesulfaat       2 % 
tobramycine (als sulfaat)    2 % 
saccharoïdenatrium     96 mg 
pepermuntolie      0,06 ml 
methylhydroxypropylcellulose 4000 mPa.s  2,42 g 
paraffine liquidum 110-230 mPa.s   3,82 g 
vaseline album     7,57 g  
 
 
SDD-suspensie voor maagsonde flacon 100 ml 
 
bevat per 10 ml: 
amfotericine-B     500 mg 
colistinesulfaat     100 mg 
tobramycine (als sulfaat)        80 mg 
methylparabeen concentraat FNA   0,05 ml 
polysorbaat 80        80 mg 
gedestilleerd water             ad 10 ml 
 
 
SDD-zetpillen 
 
bevat per zetpil: 
amfotericine-B     200 mg 
colistinesulfaat     100 mg 
tobramycine (als sulfaat)      40 mg 
Witepsol H 15              q.s. 
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HOOFDSTUK 12 

Behandeling en profylaxe van obstipatie op de IC 
 
IC-patiënten hebben vaak gastro-intestinale problemen, geassocieerd met zowel diarree als 
obstipatie. Er zijn veel factoren die de structuur en functie van het maagdarmkanaal kunnen 
beïnvloeden, zoals veranderingen in splanchnicus doorbloeding, schade aan het slijmvlies en 
veranderingen in motiliteit. Patiënten met een verminderde darmmotiliteit hebben een 
verhoogd risico op bacteriële overgroei van het bovenste deel van het maagdarmkanaal met 
potentieel pathogene micro-organismen en toegenomen translocatie.  
Het gebruik van opiaten leidt eveneens tot een, dosisafhankelijke, verminderde darmmotiliteit, 
bij orale toediening sterker dan bij parenterale toediening. 
 
 
Voor de behandeling van obstipatie zijn diverse geneesmiddelen beschikbaar: 
 
- Stimulatie van de paraympaticus 

Verhoogt tonus en motiliteit van het maagdarmkanaal via muscarinerg effect. 
• Neostigmine of carbacholine injectievloeistof 
• Nadeel: cholinerge bijwerkingen, o.a. bronchoconstrictie, verminderde 

contractiekracht, stimulatie centraal zenuwstelsel 
 

- Contactlaxantia 
Bevorderen de peristaltiek door chemische prikkeling van de darmwand 

o Biscodyl (Dulcolax) dragees en zetpillen 
o Senna-preparaten (Prunacolon, Prunasine) stroop 
o Nadeel: grotere kans op darmkrampen en irritatie van het darmslijmvlies, 

verlies electrolyten 
 

- Prokinetica:  
Motiliteitsbevorderende middelen: 

o Cisapride (Prepulsid) suspensie, tablet, zetpil 
o Erytromycine suspensie, tablet 
o Nadeel: cisapride geeft een vergrote kans op hartritmestoornissen en kent veel 

interacties. Bovendien is het niet meer geregistreerd voor indicaties bij 
volwassenen. Voor erytromycine geldt dat niet bekend is in hoeverre er een 
toegenomen resistentie ontstaat van micro-organismen als het op grotere schaal 
als prokineticum wordt gebruikt.  

 
- Emollientia:  

verhogen watergehalte van de faeces door oppervlaktespanningverlaging. Beïnvloeden 
tevens water/zout resorptie en excretieprocessen.  

o Natriumlaurylsulfoacetaat (Microlax) klysma 
o Nadeel: alleen klein volume klysma 

 
- Glijmiddelen: 

Verweekt faeces en vult functie darmslijmvlies aan. 
o Paraffine drank 
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o Nadeel: verdient niet de voorkeur vanwege chemische pneumonitis bij 
aspiratie en mogelijke aantasting van materiaal sondes. Daarnaast kan een 
tekort aan vetoplosbare vitamines (A,D en K) ontstaan. 

 
- Osmotisch werkende laxantia:  

Slecht resorbeerbare anorganische zouten of meerwaardige alcoholen die via osmose 
veel water in de darm vasthouden. Bij enkele middelen speelt ook chemische 
prikkeling via verlaging van de pH een rol.  

o Magnesiumoxide (tevens antacidum) tabletten, magnesiumsulfaat drank 
o Natriumfosfaat (fosfaat klysma) 
o Glycerol, mannitol, sorbitol 
o Lactulose: grotere kans op flatulentie 
o Combinatie: macrogol en electrolieten:  

Movicolon 
Klean Prep: alleen voor darmlavage 

o Nadeel: de eerst genoemde anorganische zouten kunnen aanleiding geven tot 
electrolietstoornissen: hypermagnesiemie, hypocalciemie en hyperfosfatemie, 
met name bij patiënten met verminderde nierfunctie. 

 
- Volume vergrotende middelen:  

Moeilijk afbreekbare polysachariden die water vasthouden en hierbij opzwellen. 
o Psylliumvezels (Metamucil): kan niet door sonde. 
o Vezels in vezelverrijkte sondevoeding 

 
Voor de meeste laxantia is het van belang dat er voldoende water in de darm aanwezig is. 
Er zijn vrijwel geen studies gedaan bij IC-patiënten naar de effectiviteit en veiligheid van 
verschillende laxantia.  
 

Richtlijn: 
- Opiaten zo laag mogelijk doseren 
- Bij iedere IC patiënt met verwachte opnameduur > 1 dag: 

Movicolon 2 dd 1 sachet, totdat dagelijkse defaecatie, daarna 1 dd 1. 
 

- Contraindicaties:  
o (Vermoeden van) ileus of subileus.  
o Obstructie of perforatie van de darm.  
o Acute buik. Maagdarmulcera. Colitis ulcerosa. Fenylketonurie bij kinderen en 

zwangere vrouwen (aspartaambevattende sachets). Overgevoeligheid voor 
macrogol. 

 
- Bij onvoldoende resultaat toevoegen:  

Magnesiumoxide 3 dd 500-1000 mg met voldoende enterale toediening van vocht 
 
 

Literatuur 
Heyland DK, Tougas G, King D, Cook DJ. Impaired gastric emtying in mechanically ventilated, critically ill patients. Int 
Care Med 1996;22:1139-44. 
Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. Am J Surg 2001;182: 11S-18S. 
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HOOFDSTUK 13 

Behandelingsrichtlijnen Stress Ulcus Profylaxe 
 
 
Inleiding 
Sinds 1978 is er een reductie van stress-ulcus gerelateerde bloedingen bij patiënten zonder 
profylaxe op de afdeling intensive care van 60% naar 0,65%. De frequentie van stress-ulcus 
gerelateerde bloeding onafhankelijk van gebruik van profylaxe is 1 tot 5%. 
De mortaliteit van patiënten met een klinisch significante bloeding in de tractus digestivus 
versus patiënten zonder is, 45% tegen 10%.  
Belangrijk is dat het instellen van medicamenteuze stress-ulcus preventie op strikte indicatie 
dient te gebeuren, gezien de lage incidentie ervan. 
 
 
Definitie stress-ulcus gerelateerde bloeding 

- Hematemesis, bloederige maag aspiraat en/of melena 
 
Definitie klinisch significante bloeding 

- Hematemesis, bloederige maag aspiraat en/of melena 
- Bloedtransfusie behoefte van ≥ 2 EH of Hb daling van ≥ 3 mmol/l 
- Bloeddrukdaling van 20mmHg 

 

Risico factoren en indicatiegebied 
Stress-ulcus profylaxe dient gegeven te worden bij: 

- Beademing >48 uur gecombineerd met 
- Coagulopathie (thrombocyten <50, INR >1.5) 

en/of 
- nierinsufficiëntie 

 
Stress-ulcus profylaxe kan overwogen worden bij (overleg met supervisor): 

- Sepsis 
- Groot (neuro)trauma 
- Brandwonden (>35% BSA) 
- Eerdere gastrointestinale bloeding 

 

Behandeling 
Overwegingen 
Zeer belangrijk bij het voorkomen van stress-ulcera is, adequate resuscitatie bij opname. 
Snelle volumeresuscitatie en behandeling van shock geeft een reductie van stress-ulcus 
gerelateerde bloedingen tot <1% , bij patiënten die langer dan 48 uur beademd werden. 
Enterale voeding leidt tot een RR van 0,3 (CI 0,1-0,7). Ook preventie van infecties zoals een 
VAP (ventilatory associated pneumonia) door gebruik (op indicatie) van SDD zou hieraan 
bijdragen. Bij grote prospectieve cohort studies blijken H2-receptor antagonisten, zoals 
ranitidine 3 dd 50 mg iv, superieur te zijn ten opzichte van placebo en sucralfaat zonder 
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toename van het aantal VAP’s. Gebruik van ranitidine geeft een risicoverlaging tot RR van 
0,4 (CI 0,2-0,8).  
Over profylaxe met protonpompremmers is te weinig bekend om deze toe te passen. 
 
Medicamenteuze profylaxe 

- Ranitidine 2dd150mg per sonde of 3 dd 50 mg i.v.  
o Bij een creatinineklaring <30 ml/min dient de dosering gehalveerd te worden. 

 
Medicamenteuze behandeling 

- Correctie van de stolling 
- Eventueel endoscopische behandeling van de bloedingslokalisatie 
- Protonpompremmer  

o Pantoprazol 
oplaaddosis 80mg i.v., daarna 1dd40mg i.v.  

 
Indien deze behandeling faalt of bloeding recidiveert, is chirurgisch therapie aangewezen 
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Hoofdstuk 14 

Sedatie en analgesie 
 
Inleiding 
De uitgangspunten voor sedatie en analgesie zijn eenvoudig 

- de patiënt moet geen pijn hebben 
- de sedatie is zo weinig mogelijk waarbij de patiënt zich comfortabel voelt 
- de verpleegkundige speelt, wegens de continue aanwezigheid bij de patiënt, een 

centrale rol bij de sedatie en anagesie 
- sedatie en analgesie medicatie worden effect-gestuurd gedoseerd;  

veranderingen in eiwitbinding, metabolisme en farmacokinetiek bij IC-patiënten zijn 
moeilijk voorspelbaar 

- poly-farmacie van middelen uit dezelfde farmacologische groep moet – zoveel 
mogelijk – worden vermeden 
 
 

De NVIC heeft de anno 2008 vigerende adviezen gegeven: 
- Behandeling van pijn, angst en onrust bij patiënten op de intensive care dient een 

integraal onderdeel te zijn van het kwaliteitsbeleid op deze afdeling. 
- Morfine sulfaat is aan te bevelen als analgeticum van eerste keus op de intensive care.  
- Fentanyl is aan te bevelen als analgeticum bij kritisch zieke patiënten met 

hemodynamische instabiliteit, bij patiënten die tekenen vertonen van histamine 
vrijzetting door morfine en/of morfine allergie.  

- Sedativa dienen zodanig gedoseerd te worden dat de patiënt zich comfortabel voelt, 
dat intensieve therapie kan worden toegepast en dat voldoende amnesie gegarandeerd 
is. Regelmatig dient het effect van het sedativum gemeten te worden (door het 
evalueren van het sedatieniveau, bv. met behulp van de “Ramsay score”), de dosering 
zo nodig aangepast te worden en de indicatie dagelijks heroverwogen te worden.  

- Propofol zijn aan te bevelen voor kortdurende (< 24 uur) sedatie. 
- Midazolam is aan te bevelen voor langer durende sedatie. 
- Haloperidol is het aan te bevelen geneesmiddel ter behandeling van delirium. 

 
Deze adviezen worden onderschreven door de staf van de afdeling ICV. De integrale tekst is 
via de aangegeven hyperlink aan het einde van dit hoofdstuk na te lezen op de website van de 
NVIC met daarrbij ook alle literatuur referenties. Het advies voor Lorazepam is in de teweede 
helft van 2008 komen te vervallen. Het gebruik van een perfusor met Lorazepam gaf o.a. 
praktische problemen geeft doordat er kristallen kunnen ontstaan in de veneuze lijn. Daarnaast 
is het chronisch gebruik van Lorazepam geassocieerd met propyleen glycol intoxicaties die 
kunnen leiden tot ernstige metabole acidose. Wel kan Lorazepam intermitterend als bolus 
gegeven worden, wanneer daarvoor bijzondere redenen zijn. Overigens, daar waar er 
contradicties lijken te bestaan in de NVIC richtlijn en dit hoofdstuk, prevaleert de opinie als 
aangegeven in dit hoofdstuk. 
 

Sedatie score systeem 
Voor sedatie en analgesie bestaan score-systemen. 
Sedatie score: de bekendste en meest gebruikte sedatie-score is de score volgens Ramsay. 
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Pijn score: de VAS-score (“visual analogue scale”) is de bekendste pijn-score, maar is op de 
Intensive Care meestal niet bruikbaar omdat voor deze score een goede communicatie met de 
patiënt vereist is. Het gebruik van een sedatie-score maakt het voor eenieder duidelijk of er 
sprake is van een gewenst of ongewenst sedatie niveau en kan zo helpen de risico’s van 
ondersedatie en oversedatie te beperken 
 
Externe factoren 
De omgeving waarin de patiënt verblijft, heeft ook invloed op de psyche van de patiënt en 
daarmee ook op de sedatiebehoefte. Sommige omgevingsfactoren zijn een gegeven, zoals 
bijvoorbeeld de zes- persoonszalen en de monitorgeluiden. 
Andere factoren, zoals (hard) praten door personeel in de nachtelijke uren, volume en 
frequentie van alarmen, zijn wel beïnvloedbaar. De invloed hiervan wordt zeer waarschijnlijk 
onderschat en daarom is bewustwording zeer belangrijk. 
 
 

Relevante informatie betreffende gebruikte middelen 
 
Midazolam (Dormicum®) 
Dosering: 0,1-0,3 mg/kg i.v. Onderhoud: 0,05-0,2 mg/kg/uur. 
Piek effect intraveneus na 4 min., na 2-4 uur uitgewerkt. 
Actief metaboliet is 1-hydroxymidazolam (60-80%) met kortere halfwaardetijd. 
Werkingsduur fors verlengd (accumulatie) bij infusieduur > 24 uur (m.n. bij ouderen, 
adipositas, lever- en nierfunktiestoornissen en in combinatie met opioïden). CVVH voorkomt 
dit niet. Het metabolisme van midazolam verloopt via een co-enzym van cytochroom P 450 
(CYP 3A4), waarvan de werking vermindert onder invloed van hypoxie, cytokines en 
verscheidene medicamenten (Erytromycine, Fluconazol, Itraconazol, Calcium blockers, 
Lidocaine, Amiodarone, Cimetidine, Theofylline). 
Compatibel met de meeste andere infusievloeistoffen (oppassen met alkalische stoffen zoals 
furosemide, pentobarbital, Na-bicarbonaat). 
Paradoxale reacties (hallucinaties, agitatie) zijn beschreven en dan vooral bij kinderen en 
ouderen. 
Midazolam is het middel van eerste keuze op de afdeling ICV en wordt met een perfusor (50 
mg/50 ml) gegeven. 
 
Lorazepam (Temesta®) 
Dosering: 1-4 mg i.v. bolus.  
Piekeffect intraveneus pas na 15-30 minuten en na 10-20 uur uitgewerkt.  
Geen actieve metaboliet, dus minder nawerking. 
De klaring is relatief onafhankelijk van leeftijd, nier- en leverfunktie. 
Ongeveer – op dosisbasis - 4 x zo krachtig werkend als Midazolam®. 
Belangrijk nadeel is de associatie met propyleen glycol intoxicatie en de kristalvorming in 
gebruikelijke oplossingsdoseringen voor toediening m.b.v. een perfusor. 
Op de afdeling ICV niet meer als continue sedatiemedicatie te gebruiken. 
 
Oxazepam (Seresta®) 
Dosering: 10-30 mg p.s. Onderhoud 3 dd 10 – 30 mg p.s. 
Indicatie: angst- en slaapstoornissen wanneer de voorkeur wordt gegeven aan oraal middel 
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Alprazolam (Xanax®) 
Dosering: 3 dd 0,25-0,5 mg p.o. Dosisreductie bij Cyp3A4 remmers gebruik. 
Indicatie: anxiolyse en onvoldoende effect verkregen met de gebruikelijke middelen: 
midazolam, oxazepam of diazepam 
 
Diazepam 
Dosering: 2-5 mg i.v. (cave apneu) 3 dd 
Indicaties: anxiolyse 
 
 
Opioiden - algemeen 
De potentie wordt bepaald door de receptor-affiniteit in combinatie met de intrinsieke 
activiteit. De werking is centraal en perifeer in het zenuwstelsel. Naast de analgetische 
werking hebben de opioïden ook een sedatief effect, wat versterkt wordt door 
benzodiazepines en propofol. 
Het optreden van tolerantie, addictie en onttrekkingsverschijnselen is relatief sterk, maar het 
risico is minder aanwezig bij toediening i.v.m. pijn en bij de potentere opioiden zoals 
Sufentanil (lagere receptorbezettingsgraad nodig voor bepaald effect). 
Bijwerkingen: ademdepressie, vaatverwijding/veneuze pooling  >> bloeddrukdaling, 
bradycardie, vertraagde peristaltiek/coprostase/maagontledigingsstoornis, spasme/koliek, 
nausea, spierrigiditeit, myoclonieën en toename ICP. 
Antagoneerbaar: Naloxon (Narcan®). 
Indicatie: (krachtige) pijnstilling intraveneus, intramusculair of epiduraal. 
 
Morfine 
Dosering: 0,05-0,1 mg/kg i.v. of 0,1-0,2 mg/kg i.m. a 4-6 uur. Piek effect 10 min i.v. of 20 
min. i.m., werkingsduur 4-6 uur. 
Relatief hydrofiel (kleiner verdelingsvolume), minder sterke eiwitbinding. 
Actieve metaboliet: morfine-6-glucuronide ( potenter dan morfine zelf ). 
Verlengde werking bij nier- en leverfunktiestoornissen. 
Cave: bronchospasme, jeuk t.g.v. histamine-release.  
 
Fentanyl 
Dosering: 1-3 microgram/kg i.v. Onderhoud 1-4 microgram/kg/uur i.v. 
Piek effect na 5 min., uitgewerkt na 30-60 minuten. 
Zeer lipofiel (daardoor snelle passage van de bloed-hersen-barrière), sterke eiwitbinding, 
groot verdelingsvolume. Sterke neiging tot accumulatie in vetweefsel en long; (sterk) 
verlengde werking bij continue infusie en m.n. bij lage leverflow. Geen verschil bij 
nierfunktiestoornissen. 
 
Sufentanil 
Dosering: 0,1-0,3 mcg/kg i.v.. Onderhoud 0,1-0,4 mcg/kg/uur i.v.. 
Piek effect na 2-3 min. 
10x zo krachtig als Fentanyl en 1000x zo krachtig als morfine. 
Opiaat met grootste veiligheidsmarge: geen histaminerelease en meer cardiovasculaire 
stabiliteit, minder ademdepressie en meer sedatie in vergelijking met Fentanyl. Minder 
accumulatie in vergelijking met Fentanyl en Morfine. 
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Niet-opioiden analgetica - algemeen 
Werking via remming van mediatoren die van invloed zijn op nociceptie/pijn en de daarbij 
gepaard gaande ontstekingsreaktie. In principe werken deze medicamenten additief naast 
opiaten en het kan dus zinvol zijn zowel opiaten als niet-opiaten tegelijk te geven. Tevens 
antipyretisch. 
 
Paracetamol 
Dosering: 3-4x daags 1000 mg p.o. of rectaal. 
Werking is centraal en relatief zwak. 
Indicatie: milde pijnstilling, verlaging temperatuur (bij koorts) gewenst. 
Cave: bij levercelbeschadiging is de marge voor overdosering en hepatoxiciteit kleiner 
 
NSAID’s (Naproxen,Diclofenac,etc) 
Worden in principe niet gegeven op de Intensive Care i.v.m. de grotere kans op 
nierfunktiestoornissen bij ondervulling en bloedingen bij trombopathie. Tevens kans op 
tractus digestivusbloedingen. In sommige gevallen kan er een goede indicatie bestaan: altijd 
in overleg met supervisor. 
 
Algemene opmerking:  
Overweeg in overleg met de consulent pijnbestrijding van de afdeling Anesthesiologie waar 
mogelijk ook Patiënt Controlled Analgesia (PCA) en locoregionale pijnbestrijding zoals 
epiduraal of plexusblokkade. Deze technieken zijn superieur waar het gaat om pijnstilling. 
 
 

Anesthetica/hypnotica - algemeen 
In principe zijn de anesthetica krachtige hypnotica met een snelle inwerktijd en een relatief 
korte werkingsduur. Naast het gebruik als onderdeel van een algehele anesthesie is ook de 
behandeling van verhoogde intracraniële druk een indicatiegebied. 
  
Etomidaat (Hypnomidate®) 
Dosering: 0,2-0,3 mg/kg i.v.  Piekeffect na 1-2 minuten, na 5 minuten uitgewerkt. 
Grote voordeel is de hemodynamische stabiliteit: een tensiedaling is zeer zeldzaam, terwijl 
een snelle diepe narcose wordt bereikt. 
Indicaties: Middel van keuze voor (spoed) intubaties bij hemodynamisch instabiele patiënt. 
Korte interventies als broncho-/gastro-/duodenoscopie, inbrengen maagsonde, cardioversie en 
TEE kunnen ook met Etomidaat, maar Propofol heeft de voorkeur als hypnoticum in die 
gevallen.  Nadeel van etomidaat is de remming van cortisolproduktie i.c. 
bijnierschorsinsufficiëntie, dat reeds aantoonbaar is na eenmalig gebruik. 
 
Propofol (Diprivan®) 
Dosering voor anesthesie: 2-3 mg/kg. Onderhoud: 1-5 mg/kg/uur. 
Piek effect < 1 minuut, na 5 minuten uitgewerkt. 
Dosering voor sedatie: 0,5- 2,5 mg/kg i.v.. Onderhoud 1-4 mg/kg/uur i.v.. 
Werking: sedatie of narcose, afhankelijk van de dosering. Relatief minder amnesie 
Andere GABA-receptor-bindingsplaats in vergelijking met BZD. 
Minder tolerantie, addictie en withdrawal in vergelijking met BZD. 
Sneller ontwaken,  beter stuurbaar, eventueel met closed-loop technieken toe te passen. 
Werkingsduur kan verlengd zijn bij ouderen, ernstig zieken en co-medicatie met opioïden.  
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Synergisme met opioïden t.a.v. sederend effect. 
Gunstige cerebrale flow-metabolisme koppeling en goede ICP-controle   
Reductie van metabolisme, CO2-produktie en zuurstofconsumptie. 
Meer apnoe en vasodilatatie en sterker cardiodepressief in vergelijking met benzodiazepines. 
(cave: hypotensie bij ondervulling en weinig cardiale reserve!). 
Doordat het propofol is opgelost in een soja emulsie bestaat er bij continue toediening 
gedurende langere tijd lipide-load die leidt tot hypertriglyceridemie. Triglyceriden daarom bij 
continue gebruik van propofol controleren, bv. 1x/week en zo nodig voeding aanpassen. 
Propofol kan ook leiden tot hypercapnie, hetgeen bij moeilijk van de beademing te ontwennen 
patiënten een belangrijke determinant kan zijn.  
Moet strikt aseptisch en via apart infuus gegeven worden. 
Niet te antagoneren. 
Indicaties: korte ingrepen, status epilepticus, verhoogde intracraniële druk. Als adjuvans bij 
midazolam/lorazepam. Postoperatief na neuro- of cardiochirurgie of bij patiënten die snel 
neurologisch moeten worden beoordeeld.  
 
NB maximale dosering is 4 mg/kg lichaamsgewicht per uur. 
 
Ketamine-S (Ketanest-S®) 
Dosering: anesthesie 0,5-1 mg/kg i.v., Piek effect < 30 seconden, na 10-15 minuten 
uitgewerkt. Kan eventueel continue per perfusor worden gegeven na overleg met supervisor. 
Werking: naast (dissociatieve) anesthesie ook sterk analgetisch. 
Geen sympaticus-depressie; eerder stimulatie dus stijging hartfrequentie en bloeddruk. Geen 
ademdepressie, wel veel speekselvloed (te voorkomen met atropine of glycopyrrolaat). De 
dissociatie/psychose wordt voorkomen door een geringe hoeveelheid BZD of Propofol. 
Indicaties: korte interventies ( pijnlijke wondverzorging, kleine operatieve ingreep). Ook 
geschikt bij status asthmaticus (bronchodilatatie). 
Contra: tachy-arythmieën, ecclampsie, (risico op) verhoogde intracraniële druk. 
  
Pentobarbital (Nembutal®) 
Dosering: 3-6 mg/kg i.v.  Coma: 10-20 mg/kg langzaam opladen; dan onderhoud 1-3 
mg/kg/uur o.g.v. plasmaspiegel. Piek effect < 30 sec., uitgewerkt na 5 minuten. 
Oppassen voor belangrijke cardio-respiratoire depressie en histamine release 
(bronchospasme). Werkt iets anti-analgetisch. Apart via een infuus geven. 
Indicaties: convulsies, pentobarbitalcoma (status epilepticus of verhoogde intracraniële druk). 
Contra: porfyrie. 
 
 

Spierrelaxantia - algemeen 
Alleen bij intubatie of zonodig bij verrichtingen op de IC. Continue toediening alleen en bij 
voorkeur onder bewaking van een perifere zenuwstimulator (“train of four” of “DBS”). Denk 
aan de noodzaak tot sedatie bij verslapte patiënten. De incidentie van “criticall-illness-
neuropathy” is bij gebruik van spierverslappers verhoogd en de werkingsduur verlengd in 
geval van nierfunctiestoornissen.  
Succinylcholine wordt in dit hoofdstuk niet besproken. 
 
Vecuronium (Norcuron®) 
Dosering: 0,1-0,2 mg/kg i.v. Uitgewerkt na 45 minuten. Onderhoud: 1- 4 mg/uur. 
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Rocuronium (Esmeron®) 
Dosering: 1 mg/kg i.v. Uitgewerkt na 30-60 minuten. Onderhoud 0,3-0,5 mg/kg/uur. Middel 
van voorkeur bij gebruik op de afdeling ICV 
 
 

Antipsychotica 
Het gebruik zal zich met name beperken tot de behandeling van het delier. 
Indien patiënten reeds ingesteld zijn op anti-psychotica zal in overleg met de PCD de 
optimale therapie gekozen moeten worden. 
 
Haloperidol (Haldol®) 
Dosering: 1-5 mg i.v., z.n. herhalen na 20 minuten. Onderhoud 3 dd 1-5 mg. Therapeutische 
plasmaspiegel 3-40 microgram/L. 
Werking: dopamine2-antagonist. Weinig effect op geheugen, ademhaling en circulatie. 
Indicatie; agitatie, delier/hallucinaties, onthoudingsverschijnselen (dan tevens lage dosering 
opiaat/BZD bijvoegen!). 
Bijwerking: extrapyramidale verschijnselen (dystonie, parkinsonisme), maligne neurolept 
syndroom, verlenging QT interval/arythmie/torsade des points. 
 

Antidepressiva 
Deze medicatie zal gegeven worden bij de depressie in engere zin. Consultatie van de PCD 
dient sterk te worden overwogen.  
 
Citalopram 
Eerste voorkeursmiddel voor de behandeling van (nieuwe) depressie op de IC. 
Dosering: 20-40 mg p.o. om 22.00 uur 
 
 

Overige 
Clonidine ( Catapressan) 
Dosering: 75-150 mcg i.v.. Onderhoud: 450 mcg/50cc 2-8 ml/uur i.v.. 
Clonidine is een alfa2-agonist, dat een centrale sympathicolyse bewerkstelligt en daardoor een 
sedatieve en analgetische werking heeft. Tevens heeft clonidine een antihypertensieve 
werking.  
Indicatie: adjuvans sedativum, vooral geïndiceerd  bij onthoudingsverschijnselen/delier, met 
name als er sprake is van een centrale sympathische hyperactiviteit en met name bij 
alcoholonttrekkingsverschijnselen. 
Bijwerking: bloeddrukdaling en bradycardie 
Cave: indien clonidine langere tijd is toegediend, moet men de toediening niet abrupt staken 
in verband met het optreden van een rebound effect, dus ook de clonidine toediening dient 
geleidelijk gestaakt te worden. 
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Practische richtlijn VUmc 
 
Afspreken gewenste sedatiescore (Ramsay) 
Met de verpleegkundige wordt 3 x daags (tijdens iedere dienst) afgestemd wat de ideale 
sedatiescore is voor de individuele patiënt. Meestal is dit Ramsay 2, maar dat kan anders zijn 
bij de patiënt die buikbeademing behoeft. Iedere dag opnieuw moet bepaald worden wat de 
gewenste sedatiescore is. Bij te diepe sedatie, altijd de sederende medicatie dosering 
verminderen of zelfs tijdelijk staken. Verifieer altijd of de patiënt geen pijn heeft. 
 
 
‘Standaard’ sedatie medicatie 
Voorafgaande sedatie moet zo zeker mogelijk zijn dat de patiënt geen pijn heeft. Pijn wordt 
primair behandeld met Fentanyl perfusor 50 mcg/ml en paracetamol 4 dd 1 gr p.o. / p.s. 
 

- Sedatie begint met midazolam 1 mg/ml perfusor. In het begin herhaalde bolus van 2 
mg totdat het gewenste effect is bereikt. 

- Wanneer de patiënt frequent en herhaald neurologisch moet worden beoordeeld is het 
middel van voorkeur om sedatie te beginnen propofol 20 mg/ml perfusor 

- Wanneer de noodzakelijke dosering midazolam > 20 mg/uur, wordt propofol 
toegevoegd. 
 

Met bovenstaande initiële benadering gelukt het veelal om de patiënt voldoende te sederen. In 
geval van tekenen van onttrekkingsdelier of delier met grote onrust en significante 
sympatische hoge activiteit, hoge bloeddruk, kan in overleg met de supervisor gekozen 
worden voor clonidine via een perfusor. 
 

Ramsay sedatie score 
 
Wakkere patiënt 
1=wakker, angstig, geagiteerd of rusteloos 
2=wakker, coöperatief, georiënteerd en rustig             
3=wakker, alleen respons op opdracht (“knijp ‘ns in mijn hand”)  
 
Slapende patiënt  
4=in slaap, maar snelle respons op prikkel  
5=in slaap, trage, slome reactie op prikkel 
6=in slaap, helemaal geen reactie (ook niet op uitzuigen)= niet wekbaar 
  
Prikkel is luid aanspreken en eventueel een “glabellar tap” 
 
Streefwaarde is een Ramsay-score van 2, eventueel 2 – 4 
Een score van 1 is altijd ongewenst. 
Een score van 5 is geïndiceerd bij (actuele) buikligging; dus bij draaien in rugligging elke 
keer weer kiezen voor score 2-4. Ook bij inversed-ratio-ventilation is een score van 5 soms 
geïndiceerd. 
Een score van 6 is alleen geïndiceerd in geval van een Pentobarbital-coma en is verder in alle 
andere gevallen ongewenst.   
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De Ramsay score tenminste 1 keer per uur scoren door verpleegkundige en noteren in PDMS. 
Bij starten en verandering van dosering: frequenter scoren. 
In principe dagelijks proberen de doses te verlagen om overdosering te voorkomen. In geval 
van Propofol als adjuvans: eerst de Propofol afbouwen . 
 
De NVIC richtlijn intraveneuze analgesie en sedatie is na te lezen op: 
 www.nvic.nl/download.php?id=67
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HOOFDSTUK 15 

Voeding 
Voeding is een essentieel onderdeel van de behandeling van intensive care patiënten. Met 
voedingstherapie wordt beoogd:  

- bestaande deficiënties aan te vullen 
- katabolie te minimaliseren 
- uiteindelijk de patiënt een optimale kans op herstel te geven.  

 
Adequaat voeden wordt gedefinieerd als  

- toediening van energie conform het energieverbruik en toediening van eiwit in een 
hoeveelheid van 1.2 – 1.5 gram/kg lichaamsgewicht voor opname/24 uur.  
Hiermee worden complicaties van onder-en overvoeden voorkomen en wordt de 
eiwitmassa (en daarmee ook orgaan-en spiermassa) maximaal gepreserveerd. 

Ondervoeding komt in de klinische populatie frequent voor: uit de landelijke 
prevalentiemeting ondervoeding blijkt 25-40% van onze patiënten ondervoed.  
 
Ondervoeding wordt gedefinieerd als 

- BMI < 18.5 kg/m2 en/of  
- een gewichtsverlies van 10% of meer gedurende de laatste 6 maanden of  
- een gewichtsverlies van tenminste 5% gedurende de laatste 3 maanden 

 
 

Behandeling van deficiënties 
Deficiënties van macronutriënten kunnen niet op korte termijn worden gesuppleerd. 
Deficiënties van micronutriënten zijn echter eenvoudig te suppleren. Van acuut opgenomen 
patiënten is bekend dat zo’n 40% een marginale thiaminestatus heeft dan wel thiamine 
deficiënt is. Van andere sporenelementen en vitamines in onze patiëntengroep is veel minder 
bekend, maar aannemelijk is dat ook hiervan deficiënties frequent voorkomen.  
Bij iedere patiënt waarbij (het vermoeden op) ondervoeding bestaat worden vitamines en 
sporenelementen gesuppleerd. Hiervoor bestaat het protocol suppletie van sporenelementen 
en vitamines. Door middel van de “feestdoos” in Metavision wordt een opdrachtenset 
geactiveerd, waardoor gedurende 5 dagen thiamine, sporenelementen en vitamines worden 
toegediend. Na deze periode kan zonodig Supradyn (1 dd 1 bruistablest) per sonde gegeven 
worden 
Voor protocol en samenstelling: zie bijlage I 
 

Bepaling van het energieverbruik: 
Een schatting van het basale energiegebruik wordt gedaan door gebruik te maken van de 
formule van Harris&Benedict (1984). Een toeslag hierop van 20% voor ziekteactiviteit of 
stressfactor levert het rustenergieverbruik (Alexander). Voor bepaling van het totale 
energieverbruik wordt hierop nog een 10% toeslag berekend voor activiteiten als weaning, 
fysiotherapie etc. Op deze wijze berekend, komt het totale energieverbruik voor 50% van de 
patiënten redelijk (dwz binnen een marge van 10% boven en 10% onder het werkelijke 
energieverbruik) overeen met de gouden standaard voor bepaling het van energieverbruik, 
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namelijk de indirecte calorimetrie. In Metavision wordt op het voedingsblad het geschatte 
energieverbruik volgens deze formule zichtbaar. 
 
Bij patiënten die langer dan 5 dagen beademd worden, wordt het energieverbruik gemeten 
door middel van indirecte calorimetrie (AARC Guideline). Het energieverbruik wordt 
gemeten in rust, dus niet tijdens een ontwenperiode. Voor een betrouwbare meting dient de 
metabole monitor geijkt te zijn, mag de FiO2 niet hoger zijn dan 60%, en mag er geen 
luchtlek zijn (drains!). De meting wordt gedaan gedurende 1 uur, waarna de VCO2, VO2, RQ 
en energieverbruik worden ingevoerd in het voedingsblad van Metavision. Op geleide van 
klinische parameters wordt de meting zonodig herhaald, maar in ieder geval na 21 dagen. 
Binnen de afdeling ICV wordt indirecte calorimetrie door enkele intensivisten veelvuldig 
verricht (o.a. Beishuizen, Strack). De handleiding voor het gebruik van de indirecte 
calorimeter is te vinden onder Intranet ICV  patiëntenzorg  protocollen  voeding. 
 

Bepaling van de eiwitbehoefte 
Uit diverse studies blijkt een eiwittoevoer van 1.2-1.5 gram/kg lichaamsgewicht voor 
opname/24 uur de eiwitkatabolie te minimaliseren. Vaak wordt verwezen naar de studie van 
Ishibashi, die door middel van in vivo neutronen activatie aantoonde dat het eiwitverlies 
halveert wanneer in plaats van 0.9 gram eiwit/kg 1.2 gram eiwit/kg lichaamsgewicht voor 
opname werd gegeven. Bij hogere eiwittoediening (1.9 gram/kg) is er geen additioneel 
voordeel. Op grond van deze gegevens kiezen wij voor 1.2 – 1.5 gram/kg/24 uur. Bij obese 
patiënten wordt de eiwittoediening bepaald op een gecorrigeerd gewicht vanwege de 
veranderde verhouding vet/eiwit. Zie onder: keuze sondevoeding. 
 

Tijdstip en route van voeding 
Gestreefd wordt naar zo vroeg mogelijke start met voedingstherapie. Bekend is, ook uit onze 
eigen gegevens dat vooral in de eerste dagen na opname een sterk negatieve energie-en 
eiwitbalans kan ontstaan als het voedingsaspect onvoldoende aandacht krijgt. Van negatieve 
energiebalansen is bekend dat deze de kans op complicaties verhogen en zo het ziektebeloop 
negatief beïnvloeden (Dvir 2006). 
De toedieningsroute van voorkeur is via het maagdarmkanaal. Als sondevoeding over de 
maag niet mogelijk blijkt door retentie wordt, als de conditie van de patiënt dit toelaat,  
binnen 24 uur na opname een duodenumsonde geplaatst. Hoorbare peristaltiek is geen 
voorwaarde voor het geven van enterale voeding. 
Parenterale voeding wordt alleen voorgeschreven als enterale voeding niet of slechts 
gedeeltelijk mogelijk is (o.a. fistels, short bowel, obstructie). 
 
Opbouwschema’s 
Hoewel het “voorzichtig” laten toenemen van de hoeveelheid toegediende voeding in de loop 
van enkele dagen veelvuldig voorkomt, is er weinig bewijs dat deze wijze van opstarten tot 
volledige voedingstherapie nuttig is. Gestreefd wordt naar het bereiken van de volledige 
hoeveelheid voeding per uur binnen 48 uur. 
Bij voeding via de maag kunnen retenties tot 250 ml per 6 uur geaccepteerd worden. Indien 
retentie het voeden over de maag bemoeilijkt wordt erythromycine in een dosering van 1-3 
mg/kg lichaamsgewicht geadviseerd. Alternatief is het lokaal geven van naloxone in de maag 
(2 ampullen a 0.4 mg oplossen in 10 cc NaCl 0.9) a 6 uur, zeker wanneer morfinomimetica 
bepalend zijn voor de motiliteitsstoornis van de maag (McClave, persoonlijke mededeling). 
Dit kan kordurend als proefbehandeling worden gegeven. Bij voeding via het duodenum is in 
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principe geen opbouwschema nodig en kan direct gestart worden met de volledige 
hoeveelheid sondevoeding. Parenterale voeding wordt in 2 stappen opgehoogd: start met de 
helft van de te bereiken dosis gedurende de eerste 24 uur, daarna ophogen naar de volledige 
hoeveelheid. Dit regime is vooral bedoeld om geen ontregeling van de glucosewaarden te 
krijgen. 
 

Keuze van de soort voeding: 
Als boven beschreven is er bij voedingstherapie zowel een energie- als een eiwitdoel te 
bereiken. Om deze doelen halen is het gebruik van voedingen met verschillende energie-en 
eiwitgehaltes noodzakelijk. Voor een juiste keuze gebruiken wij de energie/gewichtsratio 
(E/G ratio) van de patiënt (energieverbruik in kcal gedeeld door gewicht in kilogrammen), en 
kiezen een daarbij passende voeding op grond van een door ons ontwikkeld nomogram. Deze 
wijze van keuze van voeding garandeert zowel adequate energie- als eiwittoevoer (Strack 
2007). Het algoritme is ingebouwd in Metavision en kan opgeroepen worden via het 
voedingsblad en vervolgens aanklikken van de knop: voedingsadvies. Hierbij wordt ook de 
verantwoording van het gegeven advies geleverd. 
 
 
Gebruikte enterale voedingen: 
 
Promote  1000kcal/63gr eiwit  voldoet voor E/G ratio 19.0-23.8 
Protein plus  1250kcal/63gr eiwit  voldoet voor E/G ratio  23.8-29.8 
Nutrison standaard 1000kcal/40gr eiwit  voldoet voor E/G ratio 30.0-37.5 
 
Bij patiënten met obesitas (BMI>30 kg/m2), en dus een afwijkende lichaamssamenstelling 
voor wat betreft eiwit/vet verhouding, wordt het lichaamsgewicht (arbitrair) teruggerekend 
naar een BMI van 27.5 voor berekening van de te geven hoeveelheid eiwit per kilogram. In 
het Metavision algoritme voor voedingsadvies is deze verrekening ingebouwd. 
 
Het algoritme in Metavision voldoet voor enterale voedingen. Omdat wij slechts 1 soort 
parenterale voeding hebben, is een gebalanceerde eiwit/energietoediening niet altijd mogelijk. 
Onze parenterale voeding bevat 1060 kcal per liter en 50 gram eiwit.  
 
Vezels 
Toediening van vezelverrijkte voeding wordt niet standaard toegepast. De nadelen, vooral 
verstopping van de dunne duodenumsondes, wegen niet op tegen de theoretische voordelen 
van het geven van vezels. De NVIC richtlijn over vezels geeft in overweging vezels aan te 
wenden bij diarrhee en obstipatie. 
 
Immunonutritie 
In tegenstelling tot de aanbevelingen in de richtlijn immunonutritie (NVIC maart 2007) wordt 
enterale immunonutritie op de afdeling ICV niet toegepast. Hoewel er op theoretische 
gronden wel voordeel van immunonutritie bij bepaalde patiëntengroepen kan worden 
verwacht, en dit bij patiënten met maligniteiten van het maagdarmkanaal, indien perioperatief 
gegeven ook wel voordeel is aangetoond, zijn er tevens studies die meer nadelige effecten van 
immunonutritie laten zien, vooral in de niet-chirurgische groepen. Daarnaast is in veel studies 
onduidelijk of aan de definities van optimale voeding zoals boven gegeven (energie als 
verbruikt, 1.2-1.5 gr eiwit/kg) is voldaan. Tenslotte is bij gebruik van 1 soort voeding de 
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mogelijkheid van het gecombineerd halen van de energie- en eiwitdoelen voor een groot 
aantal patiënten niet mogelijk. Om deze redenen verwerpt de staf ICV de richtlijn van de 
NVIC. 
 
Bij toepassing van parenterale voeding bij ondervoede patiënten wordt wel glutamine aan de 
parenterale voeding, gedurende 9 dagen, toegediend. Hiermee zou op langere termijn een 
overlevingsvoordeel behaald worden (Goeters 2002). Hoewel toepassing van 
glutaminetherapie evenmin op sterke bewijskracht berust, zijn hiervan geen negatieve 
gevolgen bekend, en hebben wij glutamine voor parenterale toediening het voordeel van de 
twijfel gegeven, totdat nieuwere inzichten een heroverweging noodzakelijk maken. 
 

Diarrhee 
Bij een groep van 13 patiënten met een faecesproductie van > 250 ml per dag werd in 46% 
malabsorptie vastgesteld. Bij 4 patiënten leidde dit tot een netto negatieve energiebalans van 
meer dan 500 kcal/dag (Strack 2006). Het voorschrijven van optimale voeding wil dan ook 
niet zeggen dat hiermee ook de nutritionele behoeften van de patiënt gedekt worden. Bij 
beoordeling van de voedingstherapie dient hiermee dan ook rekening gehouden te worden. De 
hoeveelheid geproduceerde ontlasting is zichtbaar in het voedingsblad van Metavision. Bij 
diarree is het van belang laxeermiddelen te staken, enteraal gegeven medicatie die diarree kan 
veroorzaken (o.m. Kalium!!, zink) te staken of parenteraal te geven en onderzoek in te zetten 
naar pseudomembraneuze colitis. Indirecte calorimetrie kan nuttig zijn bij het vaststellen van 
malabsorptie, omdat een laag RQ bij voldoende voedingstoevoer wijst op verbranding van 
endogeen vet. Afhankelijk van de bevindingen en de reactie op ingestelde therapie kan het 
nodig zijn om in geval van malabsorptie (deels) parenteraal te gaan voeden. 
 

“Nutriscan” 
Dagelijks wordt de Metavision database bevraagd op voedingsgerelateerde gegevens. Van alle 
opgenomen patiënten wordt over de laatste 24 uur onder meer de energie-en eiwitinname 
bepaald, faecesproductie >250 ml geregistreerd, relevante labbepalingen worden opgehaald 
(schildklierfunctie, vitamines, sporenelementen) en er wordt gekeken of aan de criteria voor 
indirecte calorimetrie indicaties wordt voldaan. Bovendien wordt voor iedere patiënt de 
geadviseerde soort en hoeveelheid voeding vergeleken met de huidige gegeven voeding. De 
dagelijkse scan is in te zien via de besloten intranet ICV pagina’s (patiëntenzorg  voeding). 
Via e-mail worden de resultaten van de nutriscan dagelijks verzonden aan een aantal stafleden 
en aan de leden van het voedingsteam. 
 
Opmerking 
De richtlijn betreffende voeding van de NVIC is niet vigerend in het VUmc. De in dit 
hoofdstuk genoemde richtlijnen zijn de hier geldende richtlijnen.
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Protocol suppletie sporenenelementen en vitamines: 
Voorziet in het direct geven van 100 mg thiamine i.v. en vervolgens gedurende 4 dagen. 
Tevens wordt gedurende 5 dagen 1 ampul cernevite en 1 ampul tracutil i.v. gegeven 
Samenstelling: 
 
Cernevite: 

Retinol palmitate corresponding to Retinol (Vitamin A)  3500 IU  

Cholecalciferol (Vitamin D3 )  200 IU  

DL �-tocopherol  10.2 mg  

corresponding to �-tocopherol (Vitamin E)  11.2 IU  

Ascorbic Acid (Vitamin C)  125 mg  

Nicotinamide (Vitamin B3 )  46 mg  

Dexpanthenol  16.15 mg  

corresponding to pantothenic acid (Vitamin B5)  17.25 mg  

Pyridoxine hydrochloride  5.5 mg  

corresponding to pyridoxine (Vitamin B6)  4.53 mg  

Riboflavin sodium phosphate  5.67 mg  

corresponding to riboflavin (Vitamin B2)  4.14 mg  

Cocarboxylase tetrahydrate  5.8 mg  

corresponding to thiamine (Vitamin B1)  3.51 mg  

Folic Acid  414 mcg  

D-Biotin  60 mcg  

Cyanocobalamin (Vitamin B12)  5.5 mcg  

Other Ingredients     

Glycine  250 mg  

Glycocholic acid  140 mg  

Soybean lecithin  112.5 mg  
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Tracutil: 
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HOOFDSTUK 16 

Bloed en bloedproducten 
 
Inleiding 
Binnen het Vumc zijn de richtlijnen voor het transfunderen van kort- en langhoudbare 
bloedproducten omschreven in de “Transfusieklapper”. Deze wordt uitgegeven door de 
afdeling hematologie, onder auspiciën van de Transfusiecommissie. De richtlijnen zijn 
compatibel met de vigerende CBO richtlijnen en de conceptrichtlijnen. Deze methode van 
werken is conform de Wet inzake bloedtransfusie. 
 
De belangrijkste pijlers van de “Transfusieklapper” zijn: 
a. De omschrijvingen van de bloedproducten, de wijze van selecteren, vervoer, opslaan en 

transfunderen; 
b. De indicatiestelling in de diverse klinische situaties, en de dosering; 
c. De rapportage en bestrijding van bijwerkingen. 
 
De belangrijkste maatregel om, volgens bovengenoemde richtlijnen de kwaliteit van de 
transfusiepraktijk te bewaren, is dat toestemming vooraf van de dienstdoende hematoloog 
vereist is bij het geven van bloedproducten behalve bij toediening van 
erythrocytenconcentraten, albumine en enkele bijzondere immunoglobulines. 
 

Wijze van werken 
Korthoudbare bloedproducten: 
celconcentraten en plasma worden besteld bij de bloedtransfusiedienst. De dienstdoende 
analist zal vervolgens op de bestelling ingaan als deze conform de “Transfusieklapper” is en 
zelf overleggen met de dienstdoende hematoloog. Als de dienstdoende analist niet kan 
beslissen dat de bestelling conform de “Transfusieklapper”is, zal de analist de aanvrager 
verzoeken contact op te nemen met de dienstdoende hematoloog.   
 
Langhoudbare bloedproducten: 
stollingsfactorconcentraten, immunoglobulines e.d. worden besteld bij de apotheek. Deze zal 
zich, zo nodig, verstaan met de dienstdoende hematoloog. Dat gebeurt in ieder geval bij de 
uitgifte van factor VIII, IX, von Willebrandfactor, geactiveerd fVII concentraat en “vol” 
immunoglobuline. 
 

Transfusie op de I.C. 
In de “Transfusieklapper” zijn specifieke richtlijnen geformuleerd voor het transfunderen van 
korthoudbare bloedproducten rond operatie en direct postoperatief op de I.C. Daarbij staat, 
uiteraard, centraal dat bij de indicatiestelling voor transfusie worden uitgegaan van de 
klinische situatie (= “diagnose”) en niet van het corrigeren van getallen (hb, 
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thrombocytengetal, APTT, PT). In de diverse richtlijnen worden de getallen uitsluitend 
gebruikt voor het monitoren van het effect van transfusie, als dat al mogelijk is. 
 
Indien duidelijk is bij de bestelling aan de bloedtransfusiedienst, dat de aanvraag is conform 
de richtlijnen in de “Transfusieklapper”, zal direct overleg tussen de aanvragende (IC) arts en 
de dienstdoende hematoloog niet nodig zijn, wel zal de dienstdoende hematoloog, in zijn 
directe verbinding met de bloedtransfusiedienst, weet hebben van de transfusie. 
Indien niet duidelijk is dat de aanvraag conform de richtlijnen is, zal overleg nodig zijn. 
 
Voorts is essentieel dat de aanvragend (IC) arts zich realiseert dat met name bij de bestelling 
van plasma en/of thrombocyten het klinisch probleem bijna altijd niet over is na een 
eenmalige handeling. Het overleggen met de bloedtransfusiedienst over de follow-up 
behandeling in de volgende uren is dan dwingend noodzakelijk. Ook hierover zal de analist en 
de dienstdoende hematoloog de aanvragend (IC) arts kunnen benaderen. 
 
Altijd blijft de mogelijkheid dat de dienstdoende hematoloog, als verantwoordelijke voor het 
functioneren van de bloedtransfusiedienst en voor de uitgifte van bloedproducten volgens de 
richtlijnen, zich ongevraagd zal mengen in het transfusiebeleid rondom een patiënt. De 
behandelend arts, i.c. de supervisor, van de afdeling ICV is echter de verantwoordelijke voor 
de behandeling van de patiënt. 
 
 
Transfusie van erythrocytenconcentraten op de I.C. 
Een restrictief beleid van transfusie van erythrocytenconcentraten met streefwaarden van 4,3-
5,6 mmol/l is in vergelijking met een liberaal transfusiebeleid met streefwaarden van 6,2-7,4 
mmol/l effectief en veilig gebleken in een heterogene groep van IC patiënten (1). Analyse van 
de subgroep van patiënten met cardiovasculaire ziekten toonde eveneens aan dat dit 
restrictieve beleid effectief en veilig bleek te zijn (2). Mogelijk dient het transfusie beleid bij 
patiënten met acute coronaire syndromen liberaler te zijn (2,3). Afstemming van de 
transfusiebehoefte c.q. de threshold tot transfusie aan de co-morbiditeit is daarom 
noodzakelijk. 
Voor de toediening van rode bloedcellen (RBC) wordt bij niet actief bloedende patiënten de 
zogenaamde 4-5-6 regel gehanteerd, de zogenaamde flexinorm: 
Van tevoren gezonde patiënten, zonder cardiopulmonale belaste voorgeschiedenis krijgen 
geen RBC getransfundeerd zolang het Hb > 4,0 mmol/l is.  
Bij cardiopulmonaal belaste patiënten (bijvoorbeeld voorgeschiedenis met coronairlijden) 
wordt een Hb van 6,0 mmol/l nagestreefd (niet hoger!). Een streefwaarde van 5 mmol/l zou 
kunnen worden nagestreefd bij de ernstige sepsis patiënt, met overigens blanco 
voorgeschiedenis, met cardiodepressie. 
Patiënten met een thrombocytopenie < 100 x 109/l en/of gestoorde fibrinevorming en/of 
gestoorde bloedplaatjesfunctie worden getransfundeerd met RBC tot een ht van 0.30, om 
adequate bloedstelping te vergemakkelijken. 
Anders gezegd, dient in de status de motivatie vermeld te worden voor iedere RBC transfusie 
bij een uitgangswaarde Hb > 4,0 mmol/l. 
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Bij patiënten die tekenen van een actieve (acute) bloeding hebben, dient RBC transfusie 
zodanig te zijn dat gestreefd wordt naar / geanticipeerd wordt op een Hb = 6,0 mmol/l. 
Bijvoorbeeld na een grote operatie. Uiteraard dient controle van de bloeding zo spoedig 
mogelijk te worden geëffectueerd en is overleg met de chirurg vanaf het begin van de 
bloeding strict geïndiceerd. 
 
 
Transfusie van vers bevroren plasma op de IC 
Volgens de concept CBO richtlijn 2003 zijn indicaties voor toediening van vers bevroren 
plasma gecombineerde stollingsdeficiënties door verdunning met crystalloïden en/of colloïden 
tijdens massale transfusie (gedefinieerd als zo ernstig bloedverlies bij een patiënt met een 
tevoren normale stolling dat het totale bloedvolume binnen 24 uur is vervangen door 
getransfundeerde erythrocyten en crystalloïden en/of colloïden), gecombineerde 
stollingsdeficiënties door leverinsufficiëntie, geïsoleerde deficiënties van stollingsfactoren 
voorzover specifieke plasmaproducten niet beschikbaar zijn, thrombotische 
thrombocytopenische purpura (TTP) gecombineerd met therapeutische plasmaferese, acute 
DIS met bloedingcomplicaties, tenietdoen van het effect van fibrinolytica, en tenietdoen van 
het effect van L-asparaginasetherapie, alsmede door coumarines geïnduceerde 
stollingsstoornissen in combinatie met ernstige bloedingen c.q. hypovolemie. 
Geen indicatie voor toediening van vers bevroren plasma zijn o.a.: hypovolemie, 
routinematige toediening bij cardiopulmonale bypass (CPB) chirurgie, 
dieetondersteuning/parenterale nutritie, immuundeficiënties, en antitrombine deficiëntie. 
 
De toediening van vers bevroren plasma dient uitsluitend te geschieden op de genoemde 
indicaties, met APTT, en PT-waarden als monitoring instrumenten. Het “corrigeren” van 
“gestoorde stoltijden” zonder diagnose is een kunstfout. 
 
 
Langhoudbare plasmaproducten en recombinant stollingsfactoren 
Voor de specifieke plasmaproducten zoals humaan immuunglobulinen (Ivegam®), uit plasma 
bereid factor VIII (Aafact®), recombinant factor VIIa (NovoSeven®), recombinant factor 
VIII (Recombinate®), factor VIII/von Willebrand concentraat (Immunate®), factor VIII 
inhibitor bypassing activity (geactiveerd protrombinecomplex) (FEIBA®-S TIM4), 
fibrinogeenconcentraat (Haemocomplettan® P), en factor VII concentraat (Faktor VII S-
TIM4), geldt dat deze uitsluitend op voorschrift van de hematoloog voorgeschreven worden. 
Prothrombinecomplex SD kan in geval van noodzaak tot stollingscorrectie bij coumarine 
geïnduceerde stollingsafwijkingen worden gegeven door de IC-arts. Voor de dosering kan de 
volgende tabel helpen: 
INR: 1.2: na te streven niveau bij zeer ernstige bloedingen (bijv. hersenbloeding); 
INR: 1.7: na te streven niveau bij voorbereiding voor O.K. of minder ernstige bloedingen. 
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Tabel   
Relatie tussen actuele INR en benodigde ml plasma/kg of E conc/kg om streefwaarden van 
INR te bereiken 
 
INR actueel % activiteit actueel tot INR 1,2 tot INR 1,7 
1.00 100 0 0 
1,20 50 0 0 
1,60 25 25 0 
1,80 20 30 0 
2,0 17 33 3 
2,5 12 38 8 
3,0 9 41 11 
3,5 8 42 12 
4,0 6 44 14 
> 4,0 < 6 50 20 

 
 
Transfusie van trombocytenconcentraat op de I.C. 
Transfusie van thrombocytenconcentraten hebben alleen zin als er klinisch effect van is te 
verwachten. Dat is zo bij aanmaakstoornissen, thrombocytopathie (congenitaal of verworven 
door medicamenten) en bij massale transfusie. Het transfunderen, op getal, bij andere vormen 
van thrombocytopenie is doorgaans zinloos en soms gevaarlijk.  
Op de IC is er bijna altijd niet sprake van een aanmaakstoornis. Een éénmalige 
thrombocytentransfusie is bij medicamenteuze thrombocytopathie vaak zinvol. Van de 
suppletie van thrombocyten bij massale transfusie wordt doorgaans een streefwaarde van 50 x 
109/l aangehouden. Transfusie van thrombocyten is in alle andere gevallen zinloos. In grote 
nood, of direct voor een ingreep kan een transfusie worden overwogen. Hiervoor zijn geen 
richtlijnen geformuleerd. 
 
Het omgaan met postoperatief bloedverlies 
Excessief postoperatief bloedverlies dient onderscheiden te worden in een ‘chirurgische’ 
bloeding en een ‘hematologische’ bloeding. De eerste zal op den duur tevens leiden tot de 
tweede door verbruik van stollingsfactoren en thrombocyten. 
Het onderscheid is niet te maken door alleen te kijken naar “gestoorde” hemostase 
parameters. Immers, sterke microvasculaire oozing door bijv. locale fibrinolyse uit zich niet in 
gestoorde stoltijden, een thrombocytopathie is niet gemakkelijk te detecteren (maar vaak wel 
te vermoeden), een INR van 1.7 na coronary-bypass chirurgie is bijna altijd een protamine-
effect etc.etc.Voorts is de mate van gestoordheid van een hemostase parameter slechts 
bruikbaar als maat voor de ernst van de bloedingsneiging als de klinische omstandigheden 
(“diagnose”) duidelijk zijn. 
In de “Transfusieklapper” zijn diverse veel voorkomende omstandigheden in praktische zin 
omschreven. Hierna volgt een samenvatting daarvan. Aanpassingen van de 
“Transfusieklapper” vinden op intranet en internet plaats. Zie daarvoor aan het eind van deze 
notitie. 
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Standaard hemostasecontrole 
Af te nemen bij elke postoperatieve patiënt bij wie een bloedingsprobleem bestaat of kan 
ontstaan , zoals na uitgebreide traumatologische ingrepen of cardiovasculaire ingrepen en bij 
opgetreden bloedingscomplicaties op de operatiekamer (OK). Standaard hemostasecontrole 
dient eveneens afgenomen te worden na suppletie van bloedproducten en bij vermoeden op 
het bestaan van verbruikscoagulopathie en diffuse intravasale stolling (DIS). 
 
De standaard hemostasecontrole bestaat uit: hemoglobine (Hb), plasmatische 
stollingsparameters APTT en PT (INR), en aantal trombocyten. Op indicatie kan dit 
aangevuld worden met het fibrinogeengehalte. 
De APTT meet de gehele stollingscascade door en is daarom een bruikbare parameter voor de 
plasmatische stolling, mits het heparine-effect is gecoupeerd. Als de APTT verlengd is, is er 
veelal al sprake van een significante daling van de concentratie van de verschillende 
stollinsfactoren. De PT (INR) is gevoelig voor verlaagde waarden van de factoren II, VII, IX 
en X. Dit betekent dat de PT (INR) is verlengd ten gevolge van het gebruik van coumarinen, 
bij ernstig verbruik van stollingsfactoren bij groot bloedverlies of DIS en is bovendien één 
van de eerste klinische parameters van leverfalen. De PT (INR) kan ook verlengen bij 
overmatig gebruik van heparine. De bepaling van fibrinogeen is bruikbaar voor de detectie 
van DIS en van de mate van verdunning. 
 
Hemostase parameters 
Bloedverlies bij licht gestoorde hemostaseparameters berust veelal op een chirurgische 
bloeding; matig tot ernstig gestoorde hemostaseparameters sluiten een chirurgische bloeding 
zeker niet uit! Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen patiënten met bloedverlies na 
operaties waarbij wel of geen heparine is toegediend. Bij bloedende patiënten na gebruik van 
cardiopulmonale bypass (CPB), na gebruik van de cell-saver, en na de meeste vaatoperaties 
kan, in afwachting van de uitslagen van het hemostaseonderzoek, blind 25-50 mg 
protaminesulfaat iv worden gegeven om een eventueel nog aanwezig heparine-effect te 
couperen. Aangezien er na CPB ook een thrombopathie bestaat kan tevens thrombocyten 
suspensie worden gegeven. De PT kan tijdelijk verhoogd zijn door de gift van protamine, 
hetgeen geen specifieke behandeling vereist. Bloedende onderkoelde patiënten dienen zo snel 
mogelijk te worden opgewarmd: verwarmingsdeken, bevochtiger beademingslucht maximaal, 
infusievloeistof verwarmen. 
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parameter   normaal klinisch relevant gestoord 
 
Hb (mmol/l)     
 
trombocyten (x109/l)  150-400  ≤ 50 (trombocytopenie) 

trombocytopathie: de trombocytenfunctie 
is, onafhankelijk van het aantal 
trombocyten, gestoord na: 

- ascal gebruik  7 dagen en NSAID <2 dg) 
- lange duur CPB/cell-saver 
- diepe hypothermie 
- clopidogrel gebruik 

  
PT (INR)   1,0-1,2  ≥ 1,7 
 
APTT  (sec)   < 40   ≥ 50 
 
fibrinogeen (g/l)  2-4   ≤ 0,5 
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Tabel: Correctie postoperatieve hemostasestoornissen bij aanwezige bloeding 
 
Oorzaak      Gestoorde test     Therapie
 
verdunning en/of   APTT >50 sec     50> APTT <70: 2 FFP 
consumptie             70> APTT <120: 3 FFP 
                APTT >120: bijna  
                altijd heparine-effect  (zie onder) 
    

trombocyten <50x109/l   trombocytenconcentraat 
 tot trombocyten >50x109/l  

 
heparine     APTT >50 sec     protaminesulfaat 25 mg iv, 

 herhalen indien controle APTT > 
50 sec 

 
coumarine     PT >> APTT     vitamine K 5 mg iv (werkt na 8 

uur)  
(onvoldoende              voor direct effect 4 factoren- 
gecoupeerd)             concentraat 
 
trombocytopathie 
- acetylsalicylzuur  nvt         trombocytenconcentraat  
<10 dagen              eventueel DDAVP (Minrin) 0,3 µg 

iv in 30 min, cave bloeddruk-
schommelingen 

 
- pomp-run CPB>2 uur nvt         idem 
                                   
- teruggave cell-saver nvt          idem 
>5 liter  
 
- hypothermie perop  nvt         idem 
<20 oC 
 
- uremie     ureum >40 mmol.l    DDAVP 0,3 µg iv in 30 min 
 
lokaal toegenomen  in het algemeen groot    tranexaminezuur (Cyklokapron) 4 
fibrinolyse     wondoppervlak,     dd 1 gr iv of aprotinine (Trasylol) 
       vaak min of meer normale  500.000 EH iv in 30 min, daarna 
       APTT, PT en fibrinogeen   perfusor 500.000 EH per 12 uur. 

Bij lokale bloeding: gazen 
gedrenkt in tranexaminezuur op de 
wond. 
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Indicatie voor re-exploratie 
Overweeg steeds met de operateur of er een indicatie bestaat voor re-exploratie. Richtlijnen 
binnen de cardiochirurgie voor een rethoracotomie zijn: 
 
 (vrijwel) normale hemostaseparameters, bij bloedverlies van 
   > 400 ml/uur gedurende 2 uur, of 
 - > 300 ml/uur gedurende 3 uur, of 
   > 1000 ml/m2 lichaamsoppervlak gedurende 24 uur 
 

Indicaties voor NovoSeven 
Indicaties voor het toedienen van eptacog alpha (Novoseven) en bijbehorend 
doseringsschema. 
 
Verantwoording en overwegingen: 
rFVIIa is anno 2008 geregistreerd voor de behandeling van bloedingen bij hemofilie en niet 
voor andere indicaties. Uit de literatuur en ook uit eigen waarneming blijkt dat dit middel ook 
werkzaam is bij niet-chirurgische bloedingen bij niet-hemofilie patiënten. Het middel is duur 
(4.8 mg kost Euro 3.200.--). Zowel het feit dat het middel niet geregistreerd is voor 
onderstaande indicaties, als de kosten er van, hebben geleid tot een sterk restrictief 
voorschrijfbeleid. Daarnaast moet gerealiseerd worden dat de kennis over bijwerkingen nog 
beperkt is.  
Daarom is afgesproken dat toediening alleen mag geschieden  

- óf na accoord van het afdelingshoofd ICV of zijn vervanger,  
- en na overleg met de dienstdoend hematoloog  

 
óf 
 

- na invulling van het NovoSeven registratieformulier, waaruit de correcte 
indicatiestelling blijkt. Het ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij het 
secretariaat. 

 
Indicaties: 

- Massaal voortdurend bloedverlies waarbij chirurgische oorzaak is uitgesloten, 
gedefinieerd als: 

o Na 10 U RBCs, toegediend binnen 24 uur 
o óf >1x verlies aan circulerend bloedvolume in 24 uur 
o óf >50% verlies aan circulerend bloedvolume in 3 uur 
o óf 150 ml/uur niet-chirurgisch bloedverlies na operatief ingrijpen 
o Waarbij tevens: 

 al minimaal 2 U FFP zijn gegeven (onafhankelijk van APTT/PT) 
 al 1 gram tranexaminezuur is gegeven 
 aan postcardiochirurgische patiënten 25 mg protamine is gegeven 
 6E Thrombocyten is gegeven in geval van (verdenking) thrombopathie 
 En de volgende laboratoriumparameters middels RBC’s, FFP en 

thromocytenconcentraten tenminste tot onderstaande waarden te zijn 
gecorrigeerd:  
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• Ht > 0.30 
• Trombo’s > 50 
• Fibrinogeen > 1.0 
• APTT < 1.5-2 x verlengd 
• PT < 1.8 INR 

 
Tenslotte dient aan de voorwaarde van overleg met dienstdoend hematoloog te zijn voldaan. 
 
Praktisch is voor de aflevervorm van 1,2 mg gekozen. Bij een dosering tussen 50 en 100 
microgram/kg betekent dit: 

- Tot 48 kg: 2 ampullen van 1,2 mg 
- Van 48-72 kg: 3 ampullen van 1,2 mg 
- Van 72-96 kg: 4 ampullen van 1,2 mg 

 
Effect van behandeling kan tussen 0-15 minuten na toediening verwacht worden. 
 
De behandeling kan zonodig na 2 uur herhaald worden, uitsluitend indien een initieel effect 
aantoonbaar was. 
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NovoSeven registratie formulier 
 
Patiënt: 
Registratie nummer: 
Datum van gift: 
 
Dosering:          

- Eerste gift 
- Tweede gift 

 
Indicatie : 
 
Reeds gegeven bloedproducten (in E):               

- FFP 
- PC 
- Thrombo’s 

 
Tranexamine zuur gegeven: 
 
Relevante lab waarden op tijdstip van gift: 
 
Hb:                   Ht: 
 
Thrombo’s: 
 
aPTT:               PT:   
 
Resultaat van gift wat betreft bloeding: 
  
Verantwoordelijk staflid: 
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Overleg met laboratorium personeel 
Bij het telefonische overleg worden de volgende zaken vermeld: 

- patiëntenidentificatie (naam, registratienummer) 
- naam aanvrager 
- indicatie: klinische omstandigheid (OK, herbloeding, punctie, e.d.) 
- hemostase parameters (hb, thrombocytenaantal, APTT, INR) 
- prognose van verdere transfusies 
- uitleg over tijdsdruk 
 

Problemen 
Bij problemen tussen de aanvragende (IC) artsen en de bloedtransfusiedienst zal de afdeling 
hematologie ingrijpen (deze is in directe verbinding met de bloedtransfusiedienst) om de 
directe patiëntenbehandeling te faciliteren. De IC supervisor en de dienstdoende hematoloog 
dienen eveneens dan overleg te hebben.  
Bij “daglicht” kunnen betrokkenen melding maken van de communicatie problematiek bij de 
hoofden van de afdelingen Hematologie en ICV. 
 
 
Bereikbaarheid Bloedtransfusiedienst 
Analist:    telefoon 42622 

tracer  *6073 
 
Dienstdoende hematoloog: tracer: *6248 

buiten diensttijd via 42622 
 
Zie ook “Transfusieklapper”: 
 - Internet Vumc 
 - www.hematologie.nl 
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Hoofdstuk 17 

Behandelingsrichtlijn bij patiënten met een ernstig traumatisch 
hersenletsel 
 

Definitie ernstig schedelhersenletsel 
Van ernstig schedelhersenletsel is sprake als een patiënt na een neurotrauma comateus is, 
waarbij de score op de Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 8 is en de motorscore < 5. 
 
Leeftijd  
>16 jaar 
 

EHBO/Eerste opvang 
Het trauma team op de Eerste Hulp werkt volgens de ATLS-richtlijnen. Dit houdt in dat de 
patiënt na het zekerstellen van de luchtweg, allereerst hemodynamisch en respiratoir wordt 
gestabiliseerd, en eventueel beademd. Speciale aandacht is er voor het vermijden van 
hypotensieve perioden. 
 
A = Airway 
Vrijmaken en veilig stellen van de luchtweg door middel van endo-tracheale intubatie of 
tracheostomie. Het intuberen geschiedt door de anesthesioloog (of intensivist). Hierbij dient 
elke standverandering van de cervicale wervelkolom te worden vermeden, omdat een fractuur 
of luxatie röntgenologisch nog niet is uitgesloten. Totdat dit zeker is uitgesloten dient 
immobilisatie door middel van een harde halskraag te worden toegepast. Voor intubatie 
(sedatie en verslapping) wordt de patiënt door de neuroloog beoordeeld. 
 
B = Breathing  
Na intubatie wordt de patiënt mechanisch beademd met als doel een optimale oxygenatie te 
bereiken. Therapeutische doelen zijn: normocapnie (PCO2 35-45 mmHg) en optimale 
oxygenatie (SaO2 > 99%) Zo nodig wordt PEEP aangepast om dit doel te bereiken. 
Hyperventilatie dient te worden vermeden in dit stadium. 
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C = Circulation 
Streef naar een systolische bloeddruk van > 90 mmHg door middel van vochttoediening. De 
oorzaak van eventuele shock (meestal bloedverlies), dient onmiddellijk te worden opgespoord 
en behandeld. Eventueel bekende of geconstateerde stollingsstoornissen (orale 
anticoagulantia) dienen terstond te worden gecorrigeerd (ook als de INR nog niet bekend is) 
met 4 factoren concentraat en/of FFP.  
Voor volume resuscitatie wordt gebruik gemaakt van NaCl 0,9% en/of colloïden, zo nodig 
krijgt patiënt bloedproducten toegediend.  
Uitgebreide scalp-laceraties kunnen gepaard gaan met veel bloedverlies en hemorrhagische 
shock, vooral bij kinderen, eventueel grote bloedende laceraties hechten op de shockroom. 
Het bloedverlies bij intracraniële bloedingen is in het algemeen te gering om shock te 
verklaren.  
Hypotensie is in dit stadium nooit het directe gevolg van hersenletsel, dit treedt pas op in het 
terminale stadium als gevolg van uitval van medullaire centra. 
Hypertensie in dit stadium kan het gevolg zijn van verhoogde intracraniële druk en dient in dit 
stadium niet te worden behandeld met het medicamenteus verlagen van de bloeddruk. 
 
Indien de noodzaak bestaat tot sederen of verslappen, dient dit  zo mogelijk na neurologisch 
onderzoek door neuroloog/neurochirurg, te geschieden  
 
Mannitol 20% 200 ml als bolus i.v. alleen bij tekenen van: 

- Snelle neurologische achteruitgang (> 2 punten daling GCS) 
- Lateralisatie  
- Ernstige klinische verdenking verhoogde ICP 

 
én  bij een aanwezig vervolgplan. 
 
 
Vervolgprocedure  
Indien hemodynamisch stabiel (beoordeeld door hoofdbehandelaar van het traumateam) volgt 
direct een CT scan van het cerebrum, inclusief achterste schedelgroeve en botinstelling. 
Indien geindiceerd kan het CT onderzoek worden uitgebreid met CT van de (cervicale) 
wervelkolom/thorax/abdomen. Spoedoperaties voor levensbedreigende thoracale, abdominale 
of vasculaire letsels worden bij voorkeur voorafgegaan door een CT-hersenen en schedel, 
doch wanneer de toestand van patiënt dit niet toelaat, dient zo snel mogelijk postoperatief CT-
onderzoek van de schedel te worden verricht. 
 
Bij alle patiënten met afwijkingen op de CT-scan van de hersenen (hematomen, contusies, 
oedeem of gecomprimeerde basale cisternen) wordt een ventrikeldrain met intracraniële 
drukmeter ingebracht (bij voorkeur op de OK), tenzij er contra indicaties zijn voor deze 
operatie bv een sterk afwijkende stolling. Bij een normale CT-scan wordt een drukmeter 
ingebracht wanneer 2 of 3 van de volgende kenmerken aanwezig zijn: 
- leeftijd > 40 jaar 
- uni- of bilateraal strekkrampen 
- systolische bloeddruk < 90 mm Hg. 
 
Indien de initiële CT scan van het hoofd geen operabele afwijkingen laat zien, dan moet er 
rekening worden gehouden met het feit dat zich gedurende de eerste 24-uur na opname alsnog 
een intracraniëel hematoom kan ontwikkelen.  
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Indien de patiënt geen drukmeter krijgt, stop de sedatie zo snel mogelijk om de patiënt 
neurologisch te beoordelen. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld wegens gecompliceerde 
beademing) dient een CT hersenen herhaald te worden 6 uur na de initiële scan. Dit geldt 
evenzo wanneer de patiënt niet wakker wordt en/of wanneer de ICP niet gemeten wordt. 
 
Chirurgische behandeling van intracerebrale hematomen 
Overwegingen bij indicatiestelling tot operatie: 
- Grootte van intracerebraal hematoom > 25-30 ml 
- Midline shift > 5 mm 
- Verwijding van contralaterale ventrikel (blokkade van Monro) 
- Obliteratie van de basale cisterne/3e ventrikel 
- Verhoogde of stijgende ICP 
- Klinische achteruitgang 
 
 
Definities 
Normale intracraniële druk (ICP) = 0 -10 mm Hg (0 – 135 mm H2O) 
Cerebrale perfusie druk (CPP) = Mean Arterial Pressure (MAP) - ICP 
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Basisbehandeling van patiënten met ernstig neurotrauma: 
Het minimaliseren van de tijd dat ICP > 20 - 25 mmHg (= 27-34 cmH2O) stijgt of  
CPP < 60 mm Hg. Vermijden van saturatie < 95% 
 
ICP Liquor draineren, te beginnen met reservoir op 10-15 cm boven 

Monro, bij initiële ICP > 20 mmHg. 
Eerste 6 uur: Sedatie o.g.v. Ramsay score: streefwaarde = 2 (coöperatief, 

patiënt accepteert beademing) 
Positie hoofd Vermijd vena jugularis compressie, elevatie hoofd 15-30° (mits 

CWK is vrijgegeven).  
CPP Streven naar een cerebrale perfusiedruk CPP ≥ 60 mmHg, 

waarbij de systolische bloeddruk > 90 mmHg maar onder de 200 
mm Hg moet worden gehouden.  
Streefwaarde MAP > 80  mmHg 
Altijd eerst streven naar optimale preload. Zonodig starten met 
noradrenaline of dopamine. 

Hematocriet Streven naar hematocrietwaarde van 0,30 - 0,35 
Normothermie Streven naar normothermie (37°C), bij koorts (ook bij een 

bestaande infectie). In geval van temperatuurverhoging 
starten/ophogen van paracetamol medicatie en/of starten met 
koelen (tot 37°C). 

Normoglycemie Streven naar glucose in serum 4-7,5 mmol/l.  
Beademing PCO2 30-35 mm Hg.  

Arteriële O2 saturatie: streef > 98% bij FiO2 < 60% 
Voeding Start snel na opname met enterale voeding 
Laboratorium Dagelijks bloedbeeld, elektrolyten, stolling, bloedgassen 
Controle CT scan - Indien er geen ICP meting wordt verricht en de patiënt wordt 

niet wakker na staken van de sedatie dient er altijd een CT-scan 
herhaald te worden 6-8 uur na de initiële CT-scan.  
- Indien er sprake is van ICP stijging > 20-25 mmHg tijdens 
deze basisbehandeling, dient er altijd een CT-scan van de 
hersenen herhaald te worden. 
- Indien de ICP bij deze basisbehandeling < 20 mm Hg blijft 
dient er een CT-scan herhaald te worden < 24 uur na de initiële 
CT scan.  
Bij tekenen van lateralisatie (b.v. pupilverwijding) of een 
significante ICP- stijging moet altijd een CT scan gemaakt 
worden. 

 
Hoofdbehandelaar = intensivist. Neurochirurgie en neurologie zijn medebehandelaar. 
 
 
Algemeen:  
Sedatie staken (in ieder geval na 12 uur) bij succesvolle behandeling (ICP blijft < 20 mm Hg). 
Kliniek prefereert boven ICP meting. Onrust en secundair oplopen van de ICP is dus geen 
reden om de sedatie te hervatten, zolang oxygenatie en ventilatie adequaat zijn. 
Neurochirurgie verwijdert ICP-meter bij laag bliivende ICP’s. 
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Behandeling verhoogde ICP 
Bij een ICP > 20-25 mm Hg wordt een CPP > 60 mm Hg nagestreefd. Streven is eerst de ICP 
te verlagen 
Het volgende is van belang: 

- Iedere stap in het protool wordt slechts gezet in overleg met de supervisor van de 
afdeling ICV en de medebehandelaar/consulent. Daarbij dient er voor elke stap 
geëvalueerd worden of de volgende stap wel zinvol medisch handelen bereft 

- Wanneer verwachtte reactie uitblijft op ingezette therapie in principe laagdrempelig 
CT-scan herhalen 

 
Stap 1 
Indien ICP > 20-25 mm Hg gedurende minimaal 5 minuten, zonder aanwijsbaar provocerend 
moment 
 
CPP Streef ≥ 60 mm Hg 
Sedatie Pijnstilling en sedatie door middel van Fentanyl en Propofol of 

Midazolam, waarbij Propofol de voorkeur heeft i.v.m. de kortere 
halfwaarde tijd. Sedatie o.g.v. Ramsay score handhaven totdat ICP 
< 20 mm Hg voor een periode van 12 uur zonder aanvullende 
therapie. Zonodig + verslapping (bij voorkeur met twitch meting); 
In principe verslapping staken na 12 uur. 

Ventrikel drainage Indien ICP persisterend > 20 – 25 mm Hg, dan ongelimiteerde 
continue drainage met reservoir op 0 cm boven Monro. Indien 
drainage stagneert, controleer de positie en doorgankelijkheid van 
de drain.  
Indien drainage nog steeds stagneert, herhaal dan CT scan om 
malpositie en/of intracraniële pathologie uit te sluiten. 
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Stap 2 
Indien ICP > 20 – 25 mmHg en niet binnen 30 minuten gecorrigeerd kan worden met 
voorgaande stappen: 
 
Mannitol Mannitol 20% i.v. bolus van 200 ml = 40 mg in 15 min. Meestal 

kan worden volstaan met een dosering van 0,25-1 mg/kg/24 uur 
verdeeld in 6-8 doses (meestal 6 dd 100 ml mannitol 20%).  
 
Bij goede reactie op mannitol kan extra mannitol toegediend 
worden, afhankelijk van ICP en osmolariteit met doses van 100 ml 
20%. 
 
Indien eerste 2 doses mannitol niet effectief: CT scan herhalen. 
Indien eerste 2 doses mannitol niet effectief, mannitol staken.  
 
Bij toename vochtverlies rehydreren. Altijd streven naar “optimaal” 
en “voldoende” effectief circulerend volume op basis van 
gebruikelijke parameters, m.u.v. de diurese die onbetrouwbaar is: 
i.e. intravasculaire drukken, echocardiogram, PICCO, lichamelijk 
onderzoek, vochtbalans, thoraxfoto.  
Bij mannitol dagelijks controle nierfunctie en osmolaliteit. 
Streefwaarde serum osmol < 320 mosmol/l. Indien  serum osmol > 
320 mosmol/l Mannitol dosering verlagen 
 
Wanneer ICP  < 20 mmHg gedurende 24 uur, dan mannitol 
stapsgewijs verminderen op geleide van de drukken. 

 
Hyperventilatie Lichte hyperventilatie, PCO2 > 28 en < 35 mmHg. Cave 

hyperventilatie leidt tot verlaagde ICP door cerebrale 
vasoconstrictie daardoor tevens risico optreden van cerebrale 
ischemie. 
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Stap 3 
Indien ICP > 20 – 25 mmHg en niet binnen 30 minuten gecorrigeerd kan worden met 
voorgaande stappen: 
 
HyperHES HyperHES bolus 100 cc in 15 minuten, eventueel herhalen o.g.v. 

effect ICP en controle electrolyten. Indien eerste 2 doses hyperHES 
niet effectief: CT scan herhalen.  
Indien eerste 2 doses hypertoonHES niet effectief, hyperHES 
staken 

 
 
De volgende stappen kunnen gepaard gaan met ernstige complicaties en bijwerkingen en 
dienen derhalve voor iedere individuele patiënt zorgvuldig afzonderlijk te worden 
overwogen. 
 

Optie: 
Indien ICP > 25 mmHg gedurende 5 minuten niet binnen 30 minuten gecorrigeerd kan 
worden met voorgaande stappen maar  
wel een resectabele locale haard aanwezig is waarbij van resectie een daling van de ICP kan 
worden verwacht  
of verwacht wordt dat met een decompressie craniectomie een ICP daling kan optreden: 
 
(Decompressie) Craniotomie 
 Benige en durale decompressie, eventueel met resectie contusiehaarden/hematomen 

Unilateraal bij enkelzijdige massawerking 
Bifrontaal bij diffuse zwelling. 
Bilateraal bij dubbelzijdige massawerking 
Zo nodig intensief hyperventileren in afwachting van craniotomie (Alleen indien 
vasoreactiviteit intact is (test: kort hyperventileren en registreren of de ICP daalt). 
Hyperventileren tot een PCO2 van uiterlijk 25 mmHg  

 
 

Optie: 
Indien ICP > 25 mmHg gedurende 5 minuten niet kan worden gecontroleerd met voorgaande 
stappen:  
 
Lumbale externe drain 

Slechts bij aanwezigheid van een goed functionerende externe ventrikeldrain en met 
open basale cisternen op de laatste (minder dan 6-8 uur oud) CT scan. 
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Optie: 
Indien ICP > 25 mmHg gedurende 5 minuten maar geen resectabele locale haard aanwezig 
(waarbij van resectie een daling van de ICP kan worden verwacht), of wanneer een 
(decompressie) craniotomie niet zinvol wordt geacht: 
 
Hypothermie 
 Actief koelen tot 34ºC. Indien ICP 24 uur < 25 mm Hg, langzaam (1ºC/12 uur) 

opwarmen. Zie hypothermie richtlijn afdeling intensive care volwassenen VUmc  
 
 

Optie: 
Indien ICP > 25 mmHg gedurende 5 minuten en niet kan worden gecontroleerd met 
voorgaande stappen, inclusief koelen overweeg: 
 
Pentobarbital coma voor starten 
   Uitgangs EEG in overleg met de dienstdoende klinisch neurofysioloog. Oplaaddosis 

10 mg/kg i.v in 1 uur.  
Oplaaddosis geven tijdens EEG registratie in overleg met de klinisch neurofysioloog 
zodat direct het medicatie effect beoordeeld kan worden op het EEG.  
Daarna - alleen indien oplaaddosis effectief (= daling ICP):   
onderhoudsdosering van 2,5 mg/kg/uur.  
Controle d.m.v. EEG na 4-6 uur: adequate dosering bij “burst suppressie”=4-8 
bursts/min.  
 
P.M. Indien de oplaaddosis geen daling ICP laat zien, wordt de pentobarbital 
toediening gestaakt. 
 
P.M. Indien geen adequate burst-suppressie bestaat bij een serumspiegel van 40 mg/l, 
dan heeft verder ophogen van de dosis geen succes. 
 

        
 
 
 
Referenties: 
Management and prognosis of severe traumatic brain injury. Part 1: Guidelines for the 
management of severe traumatic brain injury. Ed. J.T. Povlishock. Journal of Neurotrauma, 
2000, 17: 453-553 
Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. Brain Trauma Foundation, 
2006. 
Guidelines for the surgical management of severe traumatic brain injury. Neurosurgery suppl, 
march 2006 
Raised intracranial pressure. L.T. Dunn. JNNP 2002;73(suppl I):i23-i27 
Biemond cursus traumatologie. Ernstig traumatisch schedel-hersenletsel. G.W. van Dijk  2006 
Procedureboek heelkunde: http://intranet/hlk/Procedureboek.PDF, hoofdstuk 18.1.6 en 18.2 
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Hoofdstuk 18 

Behandelingsrichtlijnen Aneurysmatische Subarachnoïdale 
Bloeding 
 
 

Inleiding 
Opmerkingen vooraf 
SAB patiënten worden in de regel multidisciplinair behandeld. Deze behandelingsrichtlijnen 
zijn dan ook bedoeld voor iedere arts die bij deze behandeling betrokken is. Het zijn 
richtlijnen hetgeen betekent dat ze bedoeld zijn als houvast voor het te bepalen beleid bij SAB 
patiënten, en dienen niet star te worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de 
specifieke situatie van een patiënt. Het ontslaat de behandelaars er dus niet van om zelf na te 
blijven denken over een individuele patiënt. Omgekeerd, als men vanwege goede redenen van 
de richtlijn afwijkt, dient men zich daar van bewust te zijn en de argumenten hiervoor te 
documenteren. Patiënten kunnen, zeker in de beginfase, zowel op de afdeling neurologie, 
neurochirurgie opgenomen zijn. In dat geval kan bij  interne of cardiologische problematiek 
kan de dienstdoende IC arts (*275)  geconsulteerd worden. Bij de totstandkoming van deze 
richtlijnen zijn de volgende vakgroepen betrokken geweest: Neurologie, Neurochirurgie, 
Intensive Care en Radiologie. Deze richtlijnen  worden regelmatig gereviseerd en zijn ook te 
vinden op het intranet. Tenslotte wordt een ieder die meent dat zaken niet kloppen, 
toegevoegd of veranderd zouden moeten worden, opgeroepen dit te melden bij Ellen Smit, 
intensivist (tracer *6644) en/of David Noske, neurochirurg ( tracer *6557).    
 
 

Diagnose SAB 
De vroege kenmerken van een SAB zijn: 

- acute hoofd (nek) pijn, binnen 5 minuten ontstaan 
- gedaald bewustzijn al dan niet tijdelijk  
- fotofobie 
- misselijkheid, braken 
- soms focale neurologische uitval 

 
Niet alle van de hier genoemde kenmerken hoeven aanwezig te zijn. 
 
De diagnose wordt gesteld met een blanco CT scan. Als een SAB op de CT wordt 
geconstateerd, dan wordt meteen een CTA verricht voor het aantonen van een aneurysma.   
Soms is het klinisch beeld verdacht voor een SAB maar wordt de diagnose SAB niet 
bevestigd met CT scan. Dit komt dan meestal voor bij patiënten die enige tijd na het begin 
van de klachten onderzocht worden. De diagnose wordt alsnog bevestigd indien bij  LP 
bloederige liquor wordt verkregen. Ter differentiatie van een traumatische LP worden de 
afbraakproducten van hemoglobine bepaald. In geval de patiënt toch kortdurend voor SAB 
verdachte klachten heeft moet 6 uur worden gewacht met LP omdat anders nog geen 
afbraakproducten zijn gevormd.  
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SAB patiënten worden op grond van de schaal van de World Federation of Neurological 
Surgeons ingedeeld (WFNS schaal). 
 
 
WFNS schaal 
 
Gradering Glasgow Coma Score (GCS) 
I   15 
II  14 of 13 zonder focale neurologische uitval 
III  14 of 13 met focale neurologische uitval 
IV  12 t/m 7 
V  6 t/m 3 
 
Hersenzenuw uitval telt niet mee als focale neurologische uitval. 
 
 

Opvang en behandeling vóór clippen of coiling 
Bij voorkeur worden SAB patiënten opgenomen op medium care (MC) of indien nodig op 
intensive care (IC). Indien er geen plaats op de medium care is, kunnen  WFNS graad I 
patiënten ook op een de afdeling neurologie of neurochirurgie worden opgenomen. WFNS 
graad II-IV patiënten worden alleen op de MC of IC opgenomen. WFNS graad V wordt alleen 
op de IC opgenomen.  
 
Andere indicaties voor opname op IC en evt. beademing op IC:  

- GCS score ≤ 8 
- (dreigende) respiratoire insufficiëntie 
- hemodynamische instabiliteit 

 
Afspraken vóór clippen of coilen: 

- Bedrust, makkelijke houding in bed, patiënt mag op voor toilet 
- CAD 
- (neuro)contrôles à 2 uur, indien na 24 uur stabiel a 4 uur 
- Bij opname eenmaal lab uitgebreid: Na, K, Mg, Cl, Fosfaat, Ca, Alb, Kreat, Ureum, 

Gluc, Hb, Ht, Thr, CRP, BSE, Leverproeven, PT, APTT 
- Bij opname ECG en X-thorax 
- Dagelijks serum Na, K, Mg, P, Ca, Alb, Kreat, Hb, Ht, Glucose 
- Infuus NaCl 0.9 %  2 L /24 uur. Bij elke graad temp. verhoging 0.5 L/24 uur extra 
- Infuus aanpassen op geleide van streefdiurese (0.5-1.0ml/kg/uur) en orale intake 
- Vochtbalans à 24 uur 
- TED kousen 
- 24 uur niets per os 

 
Medicatie 

- Pijnstilling: paracod 4 dd 1000/20 mg. oraal of supp. 
- Geen NSAIDs 
- z.n. morfine s.c. toevoegen, maximaal 4 dd 0.1 mg/kg.  
- Op IC of MC  in plaats van morfine fentanyl pomp 1 ml/uur, z.n. ophogen naar 2 

ml/uur (50 microgr/ml)  
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- Laxeren  
Movicolon, 2 dd 1 sachet.  
Bij onvoldoende resultaat magnesiumoxide 500-1000 mg oraal toevoegen 

- Bij misselijkheid primperan, 3 dd 10 mg i.v. 
- Nimodipine oraal 6 dd 60 mg.  

Indien oraal niet mogelijk, i.v. beginnen pompstand 2ml/uur (0.2 mg/ml) bij een 
adequate tensie en telkens na 1 uur met 2ml/uur ophogen tot pompstand 10 ml/uur is 
bereikt.  
Cave tensie daling, zie ook streeftensie.  

- Fraxiparine 1 dd 0.3 ml s.c 
- Ascal  

Eventueel carbasalaatcalcium (Ascal) gebruik staken.  
Bij intracraniële ingreep, thrombocytopathie  antagoneren met DDAVP (Minrin) 0.4 
microgr/kg i.v. en transfusie donor thrombocyten. Voor een endovasculaire 
behandeling hoeft Ascal gebruik niet geantagoneerd te worden.  

- Antistolling 
Bij gebruik van coumarinederivaten en INR > 1.2 uiteraard coumarinederivaten staken 
en couperen met 4 factoren concentraat en Vit K 

- Bij verlengde stollingstijden e.c.i. (INR > 1.2 en/of  APTT > 39 sec.) onderzoek naar 
de oorzaak en stolling corrigeren 

 
Onder de volgende voorwaarden antihypertensieve medicatie, die patiënten thuis al 
gebruikten, staken 

- controle van hartfrequentie en RR op MC of IC 
- verminderen van β-blokkers op geleide van hartfrequentie. Cave rebound effect met 

tachycardie 
 
Indien antihypertensieve medicatie op indicatie van ischemisch hartlijden (coronairlijden) dan 
niet staken. Clonidine nooit acuut staken. 
 
 
Diurese 

- Streefdiurese: 0.5-1.0 ml/kg/uur 
- De diurese is een belangrijke parameter om te bepalen of er sprake is van 

ondervulling. 
- Diurese < 0.5 ml/kg/uur oorzaken:  

o Ondervulling 
o Hypotensie 
o Nierfalen 
o Verstopte urine katheter 

 
 

Streef MAP 90-135 mm Hg. 
 
Bij MAP > 135 mm Hg en/of RR syst. >200 mm Hg  

- Zorgen voor adequate pijnstilling 
- Nimodipine pomp op stand 10 ml/uur  
- Antihypertensieve medicatie eventueel geven, echter alleen na overleg IC en NCH 

achterwacht 
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Bij MAP < 90 mmHg 
Stapsgewijs als volgt handelen 

- Bij ondervulling, extra vulling geven met colloïdoplossingen.  
- Indien adequate vulling (niet tachycard, diurese 0.5-1.0 ml/kg/uur, tensie niet 

reagerend op extra vulling, warme extremiteiten) en MAP < 90 mm Hg nimodipine 
dosering afbouwen tot stand 6 ml/uur, of tot MAP ≥ 90 mm Hg 

- Indien nimodipine pompstand  6 ml/uur, en MAP < 90mmHg behandeling op IC, 
noradrenaline opbouwen tot stand 5 ml/uur (0,2 mg/ml)of  tot MAP ≥ 90 mm Hg 

- Indien noradrenaline pompstand 5ml/uur en MAP < 90 mmHg nimodipine verder 
afbouwen tot 2 ml/uur of tot MAP ≥ 90 mm Hg.  

- In principe nimodipine nooit < 2 cc/uur, indien MAP toch < 90 mm Hg dan meer 
inotropische ondersteuning.  

 
Uitzondering: Bij WFNS I patiënten die de streef MAP niet halen (< 90 mmHg) mag men dit 
op geleide van het klinisch beeld accepteren. Indien MAP < 80 mm Hg bij adequate vulling 
nimodipine dosering verlagen tot MAP > 80 mm Hg in principe voor deze patiënten geen 
behandeling met vasopressoren 
 
 
Opmerking: 
In principe wordt de bloeddrukverlagende werking van Nimodipine bij een MAP < 90 mm Hg 
met vulling en vervolgens met noradrenaline opgevangen. Bij zeer grote en/of snelle 
bloeddruk schommelingen kan het noodzakelijk zijn om de nimodipine dosering fors te 
verlagen of eventueel tijdelijk te stoppen. In die gevallen wordt in eerste instantie prioriteit 
aan de hemodynamische stabiliteit gegeven, om daarna naar een situatie te streven met  
(z.n.aangepaste dosering) nimodipine en  hemodynamische stabiliteit. Het bovenstaande 
schema is een compromis tussen de (profylactische) behandeling met nimodipine en het 
streven naar een hemodynamische stabiele toestand.  
 
 

ICP verhoging en hydrocephalus (Voor clippen of coilen) 
 
Kliniek ICP verhoging: 

- hoofdpijn/nekpijn 
- gedaald bewustzijn  
- misselijkheid, braken 
- hypertensie en bradycardie 
- pupilafwijkingen (laat stadium) 

 
Differentiaal diagnose 

- hydrocephalus 
- recidief bloeding 
- intracerebraal hematoom 
- infarcering met oedeem 
- diffuse hersenzwelling 
- liquor infectie (bij externe drain) 
- postoperatief hematoom 
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- hyponatriëmie, metabole stoornis 
 
Diagnostiek:  

- Gericht laboratorium bloed 
- Liquordiagnostiek in geval externe liquordrain,  
- CT scan en indien geïndiceerd drukmeting via LP of EVD 

 
 
 

Behandeling verhoogde ICP en hydrocephalus (onbehandeld 
aneurysma) 
 
ICP verhoging a.g.v. hydrocephalus zonder laesie met massawerking: In eerste instantie LP 
doen.  

- Bij ICP 15-25 cm water LP na 24 uur herhalen 
- Bij ICP ≥ 25 cm water na 12 uur LP herhalen 

 
Bij elke LP zoveel liquor laten aflopen, totdat de ICP 15 cm H2O is.  
Bij ICP die telkens weer oploopt na LP, overwegen ELD in te brengen. Dit altijd in overleg 
met NCH achterwacht in verband met een mogelijk verhoogde kans op recidief bloeding en er 
is nog meer spoed om het aneurysma te behandelen.    
 
Contra-indicaties LP/ELD 

- veel bloed in de ventrikels 
o obstructie foramen van Monro, aquaduct, en foramina 4 ventrikel 

- intracerebraal hematoom 
- uitgebreide hersenzwelling 

 
In deze situaties zal een EVD worden ingebracht.  
 
Cave verhoogde kans op recidief bloeding tijdens liquordrainage.  
 
EVD/ELD altijd + 15 cm boven Monro laten draineren. Indien als gevolg van stolsels de drain 
niet goed loopt dan altijd overleggen met supervisor neurochirurgie om drain evt. lager te 
hangen.  
 
In geval van een intracerebraal hematoom, evacuatie hematoom overwegen. Bij infarcering 
en/of oedeem craniotomie en uitlaten botlap overwegen. Hersenoedeem bestrijding: 
proefdosis Mannitol 100 ml, 20 %, onderhoudsdosering op geleide van waargenomen effect 
(klinisch beeld cq ICP verlaging). Cave toename diurese en ondervulling a.g.v. Mannitol.  
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Diagnostiek Aneurysma 
 
Procedure t.a.v. aneurysma diagnostiek 
Bij eerste CT hier in het VUMC waar de diagnose SAB op wordt gesteld, wordt altijd 
aansluitend een CTA verricht.  Dit heeft vooral tijdens de avond en nachtdienst voordelen, 
omdat in geval van rebleeding, eventueel in combinatie met een lobair hematoom, direct een 
operatie gepland kan worden. Informatie omtrent lokalisatie en grootte van het aneurysma zijn 
dan al bekend. Als de diagnostische CT elders is gemaakt dan onderzoek herhalen met CTA 
ook in verband met mogelijke hydrocephalus. Vaak dient  dient ook een intra-arteriële 
angiografie te worden vervaardigd om een optimale behandelingskeuze te kunnen maken. 
Hierbij zijn 3D rotatie angiografie opnames van essentieel belang. Het streven is om 
diagnostiek en behandeling van het aneurysma binnen 24 uur te laten plaats vinden.  
 
CTA  
Als de diagnose SAB hier wordt gesteld op een CT onderzoek, dan wordt aansluitend een 
CTA te worden verricht om een aneurysma aan te tonen. Bij een basilaristop aneurysma, kan 
vaak de indicatie voor coiling van het aneurysma gesteld worden zonder dat een klassiek 
cerebraal angiogram nodig is. Beoordeling van het CTA  vindt plaats door zowel door de 
neurochirurg als door de neuro-radioloog (bij voorkeur R.van der Berg en/of G. Lycklama, 
neuro-interventieradiologen). Als CTA geen basilaristop aneurysma laat zien dan altijd 
angiografie, tenzij de kliniek en CT beeld past bij een perimesencephale bloeding. 
 
Angiografie 
Als een patiënt overdag wordt opgenomen en een CTA is gemaakt wordt dit in de regel 
gevolgd door een angiografie op de zelfde dag. Bij opname ’s nachts de volgende morgen 
angiografie.  
 
MRA 
Alleen geïndiceerd als angiografie en  CTA niet conclusief zijn t.a.v. de diagnose aneurysma. 
 
Bij negatieve angiografie (technisch geslaagd) 2 weken later angiografie herhalen. Tenzij er 
sprake is van de kliniek en het radiologisch beeld van een perimesencephale bloeding. Dan 
hoeft er geen beeldvormend onderzoek te worden herhaald. 
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Behandeling Aneurysma 
 
Als de diagnose aneurysmatische SAB is gesteld dan volgt zo snel als mogelijk is de 
behandeling. Gezien de duur en de complexiteit van de behandeling gebeurt dit bij voorkeur 
overdag.  
De eerste keus van behandeling is coiling. Clippen vindt alleen plaats indien: 

- Het aneurysma als niet coilbaar wordt beoordeeld, maar wel te clippen.  
- Indien i.v.m. logistieke problemen coiling op korte termijn niet mogelijk is. 

 
De indicatie voor coiling wordt door Rene van de Berg en/of Joost Bot, beide neuroradioloog, 
samen met de neurochirurg gesteld. Collega van der Berg is aanwezig op dinsdag en vrijdag. 
Op andere werkdagen is hij bereikbaar in het AMC. In de regel zijn beide interventie 
neuroradiologen ‘s avonds en in de weekenden voor overleg beschikbaar, de dienstdoende 
neuroradioloog zorgt voor overleg met de interventie neuroradiologen.  
 
 
Specifieke afspraken na coiling 

- WFNS graad I-II patiënten kunnen postcoiling op de medium care blijven of worden 
opgenomen. WFNS graad III-V patiënten worden altijd post coiling op IC bewaakt 

- Heparine gedurende 24 uur, streefwaarde tweemaal de normaalwaarde, dit betekent 
een APTT van 60-80 s 

- Bij thrombo-embolische complicaties tijdens coiling i.o.m. neuro-interventie radioloog 
thrombolyse beleid afspreken 

- Controle angiografie in overleg met de neuroradiooog 
 
Specifieke afspraken na Clippen 

- Postoperatief altijd op IC 
o tenzij een niet gebloed aneurysma behandeld is, dan MC 

- Geen specifieke afspraken behoudens evt. wonddrains uit na 24 uur en hechtingen 
verwijderen na 7 dagen 

- Controle angiografie i.o.m. operateur 
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Beleid na Behandeling Aneurysma 
 
Algemeen   
Het postoperatief beleid is er op gericht om vroegtijdig complicaties op het spoor te komen en 
te behandelen. Een belangrijke complicatie is ischemie. Dit wordt vaak veroorzaakt door 
vaatspasme en treedt meestal op dag 4 tot 14 na de bloeding. De hieronder beschreven 
maatregelen ter  preventie van ischemie worden in principe gedurende 2 weken genomen, 
geteld vanaf de dag van de laatste bloeding. De behandeling met nimodipine wordt gedurende 
3 weken gegeven, geteld vanaf de dag vanaf de laatste bloeding.  
De preventie (en behandeling) van ischemie op basis van vaatspasmen bestaat enerzijds uit 
het op peil brengen en vervolgens handhaven van een zo’n gunstige mogelijke 
hemodynamische toestand, (adequate vullingstoestand en bloeddruk) en anderzijds uit het 
toedienen van Nimodipine hetgeen een gunstig  effect op de outcome van patiënten heeft. Het 
werkingsmechanisme is niet duidelijk, vermoedelijk is er een neuroprotectieve werking bij 
ischemie. De zogenaamde triple H therapie wordt niet meer in zijn volledigheid toegepast. 
 
 
Nimodipine en bloeddruk 
Het is een probleem dat nimodipine bloeddrukverlagend werkt hetgeen dus strijdig is met het 
doel om de bloeddruk te verhogen. Omdat het gunstige effect van nimodipine is aangetoond 
in meerdere studies en in een meta-analyse, prevaleert nimodipine boven het streven naar 
hypertensie. Indien, bij een adequate vullingstoestand,  hypertensie niet bereikt wordt, of zelfs 
hypotensie optreedt dan dient dit opgevangen te worden met noradrenaline. Bij ernstige 
hypotensie of tensie schommelingen  kan de dosering verlaagd te worden of zelfs tijdelijk 
gestaakt. Het is in die gevallen uitdrukkelijk wel de bedoeling, om na stabilisatie en correctie 
van de MAP, nimodipine te hervatten waarbij de minimale nimodipine dosering 2 ml/uur is. 
Men zal dus tot het uiterste moeten gaan  om bij deze dosering een MAP > 90 mm Hg te 
halen. Als dit niet lukt, kan men overwegen nimodipine te staken.  
 

Voeding 
Altijd zo snel mogelijk starten met orale voeding. Zie verder voedingsprotocol afdeling ICV 
 
 

Preventie cerebrale ischemie 
 
Specifieke doelen 

- Adequate preload (vullingstoestand)  
- Handhaven MAP > 90 mm Hg, indien van toepassing CPP > 60-70 mmHg 
- Behandelen verhoogde intracraniële druk  
- Handhaven serum Na 135-145 mmol/L  
- Streefwaarde Hb ≥ 6.0 mM 
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Specifieke maatregelen preventie cerebrale ischemie 
Bij de hieronder genoemde maatregelen wordt uitgegaan van een patiënt zonder relevante 
cardiopulmonale voorgeschiedenis 

- Infuus NaCl 0.9%  afstemmen op orale intake en diurese 
o Dus bv bij 2 lt sondevoeding/24 uur, alleen een waakinfuus (0.5 lt/24 uur). 

Vulling sturen op diurese van 0.5-1.0 ml/kg/uur 
- Streef MAP > 90 mm Hg . Als dit niet gehaald wordt, stapsgewijs de volgende 

maatregelen nemen 
- Bij ondervulling, tachycardie, diurese < 0.5-1.0 ml/kg/uur, extra vulling geven met 

colloïd/crystalloid oplossingen.  
- Indien adequate vulling (niet tachycard, diurese 0.5-1.0 ml/kg/uur, tensie niet 

reagerend op extra vulling, warme extremiteiten) en MAP < 90 mm Hg nimodipine 
dosering afbouwen tot stand 6 ml/uur, of tot MAP ≥ 90 mm Hg 

- Indien nimodipine pompstand  6 ml/uur, en MAP < 90mmHg behandeling op IC, 
noradrenaline opbouwen tot stand 5 ml/uur of  tot MAP ≥ 90 mm Hg 

- Indien noradrenaline pompstand 5ml/uur en MAP < 90 mmHg nimodipine verder 
afbouwen tot 2 ml/uur of tot MAP ≥ 90 mm Hg.  

- In principe nimodipine nooit < 2 ml/uur, indien MAP toch < 90 mm Hg dan meer 
inotropische ondersteuning.  

 
Uitzondering: Bij WFNS I patiënten die de streef MAP niet halen (< 90 mmHg) mag men dit 
op geleide van het klinisch beeld accepteren. indien MAP < 80 mm Hg bij adequate vulling 
nimodipine dosering verlagen tot MAP > 80 mm Hg in principe voor deze patiënten geen 
behandeling met inotropica 
 
Extreem hoge bloeddruk (bv syst.  > 200 mm Hg)   
Accepteren tenzij 

- cardiopulmonale complicaties dreigen 
- orgaanschade dreigt 
- relevante voorgeschiedenis met cardiale ischemie 

 
In deze gevallen i.o.m. de IC arts/consulent de bloeddruk verlagen tot voor die patiënt 
acceptabele waarden.  
 
Bij patiënt met EVD en ICP monitoring 

- Streef  ICP < 20 mmHg en  CPP: > 60-70 mmHg 
 

ICP verhoging a.g.v. hydrocephalus of verhoogde liquordruk zonder laesie met 
massawerking. Zie diagnostiek en behandeling hydrocephalus blz. 6. Bij een adequaat 
behandeld aneurysma is de kans op een recidief bloeding uit dat aneurysma vrijwel 0%,  een 
liquordrain kan  op + 10 cm boven Monro worden gehangen, of z.n. lager.   
 
Hyponatriëmie Na < 135 mmol/L 
Patiënten na een SAB hebben de neiging hyponatriëmie te ontwikkelen, meestal als gevolg 
van “cerebral salt wasting”. Hierbij is er in tegenstelling tot sIADH sprake van zoutverlies en 
vochtverlies. Dit werkt vasculaire ondervulling in de hand, vandaar is het belangrijk om te 
trachten in een vroeg stadium de hyponatriëmie te corrigeren. Tevens kan hyponatriëmie op 
zich neurologische verschijnselen geven, zeker als het serum Na snel daalt (spiertrekkingen, 
kramp, misselijkheid, braken, verwardheid, gedaald bewustzijn,  
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hersenoedeem). Afhankelijk van de ernst van de hyponatriëmie starten met NaCl capsules 3 
dd 2 gram oraal, z.n. dosering verhogen tot 12 gram NaCl/24uur. In overleg met intensivist 
eventueel over een centrale lijn hypertoon zout geven. Bij geen of onvoldoende effect 
Fludrocortison (Florinef ) toe te voegen. 2 dd 100 microgram oraal toevoegen in overleg met 
consulent/supervisor IC. Er bestaat geen i.v. toedieningsvorm. 
 
Streef Hb ≥ 6.0.  

- bij Hb < 6.0 mM met packed cells transfunderen 
 
 

Klinische manifeste cerebrale ischemie (vasospasme) 
Kliniek: Motorische onrust, bewustzijnsdaling, focale neurologische uitval. 
 
Maatregelen 

- Vullingsstatus beoordelen.  
o Voor de beoordeling van de vullingstoestand is niet een echte vuistregel te 

geven. Het gaat om een combinatie van gegevens: hartfrequentie, bloeddruk 
(MAP), diurese, doorbloeding van extremiteiten, CVD en vochtbalans. In de 
praktijk kan men bij neurologische achteruitgang waarbij aan ischemie a.g.v. 
vasospasme gedacht wordt, extra vulling gegeven worden dmv. cristalloiden/ 
colloiden en dit snel laten inlopen b.v. 1 liter in 1 uur. Houdt rekening met de 
cardiopulmonale toestand van de patiënt i.v.m. mogelijke overvulling. In geval 
van een patiënt met overvulling, kan dit vaak goed worden opgevangen met 
vasoactieve medicatie en PEEP beademing.  

- Bij klinisch manifeste ischemie/vasospasme, behandeling op IC.  
- Bij adequate vullingstoestand (MAP reageert niet op extra vulling) de MAP 20 mm 

Hg verhogen met noradrenaline pomp.  
 
 

Overige maatregelen post aneurysma behandeling en opmerkingen 
 

- Bij koorts uiteraard zoeken naar een focus. Lichaamstemperatuur trachten te 
normaliseren met paracetamol. Bij beademde en gesedeerde patiënten koelen tot 37°C 

- Bij moeilijk te bepalen vullingsstatus Swan-Ganz katheter overwegen 
- Bij regelmatig verstopte EVD katheter a.g.v. bloedstolsels, drain weer  doorgankelijk 

maken door urokinase in te spuiten. 5000 eenheden in 2 cc. En drain 1 uur dicht laten. 
maximale dagdosis 20.000 eenheden. Alleen bij behandeld aneurysma ! 

- Noradrenaline pomp in het algemeen starten met een dosering van 0.5 ml/uur (0.2 
mg/ml) 
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HOOFDSTUK 19 

Richtlijnen EEG bij status epilepticus op de IC 
 
Achtergrond 
Epilepsie, en meer in het bijzonder een status epilepticus (SE), is een frequent voorkomend 
probleem op de intensive care, en niet altijd eenvoudig te diagnosticeren. In de literatuur 
worden bij diverse neurologische aandoeningen aanzienlijke percentages gemeld waarin 
sprake is van een status epilepticus. Zo bleek uit een studie van Vespa et al. (Vespa, 1999) dat 
20% van de patiënten met een matig-ernstig neurotrauma in de eerste week insulten 
doormaakt, waarvan 35% een status epilepticus. In een groep comateuze patiënten zonder 
klinische verschijnselen van epilepsie was bij 8% sprake van een niet-convulsieve SE (NCSE) 
(Towne, 2000). Anderzijds bleek uit een studie van Walker et al. (Walker, 1996) dat de helft 
van de patiënten die verwezen werd naar een gespecialiseerde neuro-IC ivm. een vermeende 
status epilepticus, geen tekenen van epilepsie op het EEG had ! Tenslotte werd zeer recent 
gerapporteerd dat  intracerebrale bloedingen ook veelvuldig gepaard gaan met epilepsie (bijna 
30%). Deze aanvallen zijn veelal alleen  electrografisch zichtbaar, maw. subklinisch (Vespa, 
2003). 
  
SE is gedefinieerd als een aanval met een duur van minimaal 30 min of twee of meer 
opeenvolgende aanvallen zonder herstel van het bewustzijn tussen de aanvallen. Een indeling 
kan worden gemaakt op grond van het al dan niet aanwezig zijn van (evidente) trekkingen, de 
zgn. convulsieve (CSE) en niet-convulsieve SE. Een onderscheid tussen gegeneraliseerd en 
partieel kan vervolgens worden gemaakt op grond van kliniek en EEG. Van een refractaire SE 
wordt gesproken indien er geen reactie optreedt op eerste (snelwerkend benzodiazepine) en 
tweede-lijns therapie (fenytoïne). 
In meer dan de helft van de gevallen is een SE een uiting van een acuut symptomatische 
aandoening. Dit impliceert dat er dus ook altijd, naast therapie, diagnostiek dient te worden 
verricht naar het onderliggende probleem. Bij kinderen zijn infecties een belangrijke oorzaak, 
terwijl bij volwassenen lage spiegels van anti-epileptica, hypoxie, CVA, metabole stoornissen 
en alcohol-onttrekking frequent voorkomende oorzaken zijn. Risicopatiënten op de IC zijn 
dan ook m.n. patiënten met een (bloedig) CVA, hypoxisch-ischemisch accident, epilepsie in 
de voorgeschiedenis, naast een (matig-ernstig) neurotrauma en infecties (meningitis, 
encephalitis). De mortaliteit van een SE binnen deze patiëntengroepen is hoog, ongeveer 
20%, veelal samenhangend met de onderliggende aandoening (zie review Walker, 2003). 
Recent bleek ook dat de outcome van een bloedig-CVA negatief lijkt te worden beïnvloed door 
het optreden van epilepsie (Vespa et al., 2003). 
 
Een CSE veroorzaakt neuronale schade, mn. in de hippocampus. Deels ontstaat dit 
waarschijnlijk tgv. geassocieerde fyiologische processen, maar ook direct door voortgaande 
ontladingen met als gevolg een overmatige stimulatie van glutamaatreceptoren. Naast de 
neuronale effecten zijn er ook tal van andere, systemische complicaties geassocieerd met een 
CSE. Te denken valt aan hyper- en hypotensie, ritmestoornissen, hyperthermie, acidose, maar 
ook bijv. een stijging van de intracraniële druk.  
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Het moge duidelijk zijn dat een SE een onwenselijke situatie is, met name ook omdat er vaak 
al ernstige neuronale schade is opgetreden tgv het onderliggende probleem (bijv. hypoxie, 
bloeding, trauma). Acute en adequate diagnostiek en behandeling zijn dan ook vereist, en 
verbeteren mogelijk de uitkomst.  
Klinisch is het niet altijd even gemakkelijk vast te stellen welke patiënt een SE heeft. 
Uitgaande van de eerder genoemde incidentie-percentages, zou het wellicht te overwegen te 
zijn altijd een EEG te maken bij comateuze patiënten die ‘at risk’ zijn en op de IC komen te 
liggen of daar reeds verblijven. Idealiter zou continue EEG monitoring de methode bij uitstek 
zijn om zo vroeg mogelijk epilepsie te detecteren. Vooralsnog bevindt zich dit in het 
experimentele stadium (zie review Scheuer, 2002). 
 
Deze richtlijnen zijn bedoeld om houvast te geven mbt de diagnostiek van epilepsie op de 
(neuro) intensive care van het VUmc.   
 
 

Kliniek en diagnostische criteria - EEG 
Een CSE is klinisch in het algemeen makkelijk te herkennen aan de ritmisch optredende 
trekkingen van een of meerdere ledematen en/of gelaatsspieren. De grootste problemen op de 
IC doen zich voor bij comateuze patiënten met soms uiterst subtiele, motorische 
verschijnselen die gesedeerd en/of verslapt (en soms ook nog gekoeld) worden. Het ritmisch 
bewegen van een grote teen of trillen van een ooglid of mondhoek kunnen uitingen zijn van 
een onderliggende (NC)SE. Uit een recente studie bleek dat veranderingen in het bewustzijn 
en oogbewegingsstoornissen, zoals nystagmoïde bewegingen of een persisterende afwijkend 
stand van de ogen, op een NCSE kunnen wijzen (Husain, 2003). Een (sterk) gedaald 
bewustzijn kan dus een uiting van een NCSE zijn. Eea. impliceert dat een post-reanimatie 
patiënt met post-anoxische encephalopathie (PAE) in theorie deels ook comateus kan zijn tgv 
continue epileptische activiteit, ic. een (NC)SE !  
Aangezien patiënten op een IC in veel gevallen gesedeerd kunnen zijn (en soms ook nog 
verslapt), zijn de normale neurologische controles (bijv. EMV-score) vaak niet meer 
mogelijk. De vraag of iemand een (subklinische) SE heeft in zo’n situatie is dan ook uiterst 
lastig te beantwoorden.   
 
Verschillende klinisch neurofysiologische technieken komen in aanmerking om neurologische 
functies bij comateuze patiënten op de IC te bewaken, waarvan het EEG de belangrijkste is. 
Het EEG registreert de activiteit van de corticale, piramidale neuronen, alsmede indirect ook 
de modulerende invloeden van subcorticale systemen. Het is zeer sensitief m.b.t. het 
detecteren van epileptische ontladingen. Belangrijk nadeel is dat het gevoelig is voor centraal 
werkzame, sederende of hypnotische medicatie. Propofol in hoge doseringen maakt de 
beoordeling van een EEG praktisch onmogelijk. Ook hypothermie (< 32-34 °C, bijv. bij 
postreanimatiepatiënten) is een storende variabele bij het beoordelen van het EEG.  
 
Wanneer is er nu eventueel sprake van epilepsie en hoe dient er te worden gehandeld ?  
Grofweg kunnen de volgende situaties worden onderscheiden (uitgangspunt is een comateuze 
patiënt die niet ‘normaal’ neurologisch kan worden beoordeeld/vervolgd, bijv. tgv. 
sedatie/verslapping of een ernstig verminderd bewustzijn tgv. een onderliggende 
aandoening): 
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Patiënt A: Duidelijk waarneembare symptomatologie 
In geval er duidelijke klinische verschijnselen zijn, bijv. repetitieve motorische verschijnselen, 
verdacht voor een epileptische origine, kan men in eerste instantie varen op de kliniek en 
dient er medicatie (snelwerkende benzodiazepine) te worden toegediend. Een partiële, 
positieve reactie (ophouden van trekkingen, maar onvoldoende herstel van bewustzijn indien 
niet gesedeerd) ondersteunt de verdenking epilepsie. Daarna is een EEG geïndiceerd. 
Belangrijkste reden hiervoor is om subklinische aanvallen of een NCSE uit te sluiten. Het 
blijkt namelijk uit de literatuur dat na het behandelen van een CSE 48% van de patiënten 
elektrografisch aanvallen houdt, waarvan een deel een NCSE (DeLorenzo, 1998). De reden 
voor het EEG is dus niet om aan te tonen of de eerder genoemde symptomen al dan niet 
epileptisch van aard waren! Het afwezig zijn van epileptische activiteit op het EEG, nadat de 
klinische verschijnselen verdwenen zijn, wil namelijk nog niet zeggen dat de symptomen niet 
epileptisch van origine waren. Een ‘negatief’ EEG (dus zonder epileptische activiteit) 
beïnvloedt dan ook niet de eerdere getrokken conclusie, namelijk dat er waarschijnlijk sprake 
is geweest van een insult/epilepsie. Patiënt dient dan ook te worden behandeld met 
onderhoudstherapie anti-epileptica (naast de eerdergenoemde aanvalsbehandeling) om zoveel 
mogelijk nieuwe aanvallen te voorkomen. Het lijkt zinvol het EEG zo spoedig mogelijk te 
verrichten na starten van de therapie, uiterlijk < 6 uur. 
Voor alle duidelijkheid, indien naast de motorische symptomen óók het bewustzijn voldoende 
snel (< 2 uur) verbetert na aanvang van de therapie (en patiënt dus betrouwbaar neurologisch 
kan worden vervolgd), is een EEG niet (met spoed) geïndiceerd.  
 

Patiënt B: Klinisch onveranderd na anti-epileptica – refractaire SE ? 
Er is gestart met medicamenteuze therapie en de (motorische) symptomen reageren niet (na 
toediening van i.v. benzodiazepinen en fenytoïne; ‘refractaire’ SE ?). Het EEG dient hier, in 
principe zo spoedig mogelijk, te worden verricht om te zien of de verschijnselen wel van 
epileptische origine zijn of dat het misschien om pseudoaanvallen of niet-corticaal 
gegenereerde symptomen gaat (Walker, 1996). Indien er klinisch geen (enkele) twijfel bestaat 
aan de origine van de verschijnselen, kan worden gestart met propofol in afwachting van een 
spoed EEG (propofol ongeveer 15 min voor start registratie stoppen). Een eventuele 
behandeling met barbituraten dient vooraf te worden gegaan door een EEG, gezien de 
potentiële risico’s van de behandeling en de (lichte) onzekerheid van de klinische diagnose 
status epilepticus.  

Patiënt C: Twijfel aan origine van de symptomen: ‘epileptisch’? 
In geval er klinische twijfel bestaat over de aard van de (motorische) symptomen,  bijv. 
‘trillen’ of ‘schokken’ bij patiënten na een reanimatie, dient in principe in eerste instantie een 
EEG te worden verricht. Zonodig toch starten met medicatie en daarna EEG, afhankelijk van 
de ernst van de verdenking op een SE. Bij een ‘coma e.c.i.’ of wanneer een patiënt ‘niet 
wakker wordt’, bijv. na (langdurig) staken van sedatie na trauma of bloedig CVA, geldt 
hetzelfde. Het betreft hier patiënten die niet gesedeerd worden en waarbij dus met name (of 
alléén) een veranderd bewustzijn mogelijk een uiting is van een subklinische SE (NCSE).  
Hier dient het EEG dus vooral om een NCSE uit te sluiten als oorzaak van het coma.  
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Diagnostische EEG criteria voor status epilepticus 
Wanneer kun je nu elektrografisch spreken van een (NC)SE? Dit lijkt wellicht eenvoudiger 
dan het in de werkelijkheid is (zie review Brenner, 2002). Consensus over harde criteria 
ontbreekt. Een paar algemene opmerkingen.  
Bij een ‘klassieke’ convulsieve SE is de diagnose i.h.a. makkelijk. Patiënt vertoont evidente 
verschijnselen en het EEG laat gegeneraliseerde, epileptiforme afwijkingen zien, die reageren 
op anti-epileptica. Bij een niet-convulsieve SE is het minder eenvoudig. Het vinden van 
afwijkende, meer of minder ritmisch optredende activiteit op het EEG, die gecorreleerd is met 
de op dat moment aanwezige symptomen, is verdacht voor een epileptische origine. Ook een  
positieve respons op benzodiazepines (rivotril) en in mindere mate propofol (toegediend 
tijdens de EEG registratie) van de klinische verschijnselen alsmede de afwijkende activiteit op 
het EEG, wordt beschouwd als bewijs voor een epileptische origine. ‘Verbetering’ van het 
EEG alléén bij een NCSE, dus zonder herstel bewustzijn (< 2 uur), is waarschijnlijk minder 
van betekenis (Brenner, 2002). (Voor alle duidelijkheid, een gedaald bewustzijn wordt hier 
beschouwd als een uiting van een mogelijk onderliggende (NC)SE en dient dan ook te 
verbeteren op anti-epileptica).  
Indien bij een gesedeerde patiënt, waar het bewustzijn een onbetrouwbare variabele is, geen 
evidente motorische symptomen aanwezig zijn om het effect van anti-epileptica te kunnen 
beoordelen, en er wél een duidelijke positieve reactie is van de afwijkende activiteit op het 
EEG na toediening van een adequate dosering van rivotril (in de praktijk meestal 1 mg), 
suggereert dit een epileptische origine. Dit betekent dat een behandeling ovewogen dient te 
worden. Indien het gaat om een niet-gesedeerde patiënt, waarbij het gedaalde bewustzijn wél 
een betrouwbaar symptoom is, dient dus het bewustzijn (naast eventuele motorische 
verschijnselen) (voldoende snel) te reageren op rivotril (naast het effect op de afwijkende 
activiteit op het EEG) om van een goed effect te mogen spreken.   
 
Echter, het beleid bij een individuele patiënt is in de praktijk afhankelijk van vele factoren, 
zodat hier slechts algemene richtlijnen zijn gegeven. In principe wordt er uit gegaan van de 
criteria die Young heeft opgesteld (Young et al., 1996). Hij heeft primaire en secundaire 
criteria opgesteld voor een elektrografische of non-convulsieve aanval. Er dient tenminste te 
zijn voldaan aan 1 primair criterium en 1 of meer secundaire criteria, waarbij de duur van de 
ontladingen minimaal 10 moet zijn 

 

PSIDD’s (periodic short interval diffuse discharges) 
PSIDD’s zijn periodiek en bilateraal synchroon optredende, diffuse ontladingen met een kort 
interval (maximaal 4 sec).  De ontladingen bestaan uit een mengeling van verschillende grafo-
elementen. Tussen deze ontladingen treedt een afvlakking van het achtergrondpatroon op. 
PSIDD’s worden frequent gezien bij een anoxische encephalopathie, en gaan nogal eens 
gepaard met myoclonieën. Ze voorspellen een slechte prognose. Ze voldoen niet aan de 
criteria van Young. In hoeverre de PSIDD’s een epileptische betekenis hebben is 
controversieel. In principe worden ze door ons  beschouwd als een uiting van een ernstige, 
onderliggende encephalopathie. Overigens kan het voorkomen dat er naast PSIDD’s ook 
(elektrografisch wél duidelijke) aanvallen optreden. 

Voor de praktijk betekent een en ander dat het advies luidt om PSIDD’s niet te  behandelen 
tenzij  er zowél klinisch áls elektrografisch een duidelijke reactie is op rivotril i.v., d.w.z. 
eventuele motorische symptomen verdwijnen en het bewustzijn herstelt (< 2 uur). Overigens 
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houdt dit dus in dat er altijd rivotril gespoten moet worden indien het EEG uit PSIDD’s 
bestaat.  

  

  

Criteria Young voor elektrografische of non-convulsieve aanval 
 

Primair Secundair 
  
1) Repetitieve, gegeneraliseerde of focale 
pieken, scherpe golven, piek-golf of scherpe 
golf-langzame golfcomplexen, met een 
frequentie > 3 Hz   

1) ‘Incrementing onset’: toename in 
amplitude en/of toe- of afname in frequentie 

  
2) Idem, frequentie < 3 Hz, én secundair 
criterium 4 

2) ‘Decrementing’ offset: afname in 
amplitude of frequentie 

  
3) Opeenvolgende ritmische golven én 
secundair criterium 1,2,3 (en eventueel 4) 

3) Posticale vertraging of afname in amplitude

  
4) Significante verbetering in klinische 
toestand óf baseline-EEG na intraveneuze 
toediening van anti-epileptica 

 

  

 
 
 

Samengevat 
In de volgende situaties dient zeker een EEG te worden verricht: 

 
1) Bij klinisch sterke verdenking op een status epilepticus waarbij de 

therapie faalt, omdat de motorische symptomen niet verdwijnen en/of het 
bewustzijn niet (voldoende snel = < 2 uur) herstelt (zie patiënt A/B).  

2)  Bij twijfel omtrent de etiologie van de klinische verschijnselen (‘epi’?) (zie 
patiënt C).   

 
Patiënt A: 

 Bij comateuze patiënten waar een behandeling is gestart ivm. verdenking SE o.b.v. 
(evidente) klinische verschijnselen (met positief effect op de motorische symptomen)  

ter controle van ingestelde therapie, maw. ter uitsluiting van voortdurende, subklinische 
(electrografische) aanvallen (NCSE) 

liefst zo snel mogelijk, uiterlijk < 6 uur 
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Patiënt B: 

Na ingestelde therapie voor een SE waarbij de motorische verschijnselen niet/nauwelijks 
veranderen (‘refractaire SE’)  

- pseudoaanvallen ? niet-corticaal gegenereerde (motorische) symptomen ?  

- wanneer EEG ?: in principe z.s.m.; in elk geval vóór start barbituraten 

 

Patiënt C: 

Bij klinische twijfel over origine van verschijnselen  

voor aantonen danwel uitsluiten van SE 

 

Risicofactoren/patiënten voor een SE op een (neuro)IC 
 

- epilepsie in de voorgeschiedenis 
- lage spiegels anti-epileptica 
- alcoholabusus/ontrekking 
- metabole stoornissen 
- hypoxie/post-reanimatie 
- (bloedig)CVA (inclusief subarachnoïdale bloeding) 
- matig-ernstig neurotrauma 
- infecties (meningitis, encephalitis) 
- ‘coma e.c.i.’ 

 
Bij bovengenoemde patiënten /factoren dient men ‘alert’ te zijn. De a priori kans op het 
bestaan van een SE is niet onaanzienlijk. Bij enige twijfel is een EEG geïndiceerd, met name 
wanneer er sprake is van een of meer van de volgende symptomen: 
 
‘Risicosymptomen’  

 
- veranderd/gedaald bewustzijn 
- repetitieve motorische verschijnselen aan 1 of meerdere extremiteiten 
- oogbewegingsstoornissen 
-  nystagmoïde bewegingen, afwijkende oogstand, oogknipperen 
 

Praktische gang van zaken 
 

- bij verdenking op een SE altijd onverwijld consult neuroloog, dag en nacht ! 
Gezien de hoge a priori kans op een SE op de IC dient de drempel voor 
overleg/consult laag te zijn. 

 
- neuroloog beoordeelt patiënt en schat in in hoeverre een SE ten grondslag zou 

kunnen liggen aan de klinische symptomen 
 

- indien geen twijfel aan epileptische origine, dan start anti-epileptica (veelal dus 
aanvalsbehandeling én onderhoudstherapie). Tevens vast EEG gaan regelen 
wanneer patiënt neurologisch niet adequaat kan worden beoordeeld/vervolgd 
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(< 6 uur). Indien buiten kantooruren, direct  of de volgende ochtend overleg 
met KNF, afhankelijk van moment waarop het EEG verricht moet worden. Bij 
uitblijven van klinische reactie op medicatie en er overwogen wordt te starten 
met propofol danwel barbituraten, altijd eerst overleg met KNF (door 
neuroloog) over indicatie spoed EEG (ook buiten kantooruren !). 

 
- indien wel twijfel, mn. wanneer er evt sprake zou kunnen zijn van een 

(subklinische) SE,  dient de neuroloog een lage drempel te hebben tav overleg 
met KNF: ‘is een (spoed) EEG geïndiceerd ?’ Het is aan de KNF te beoordelen 
in hoeverre een EEG (al dan niet acuut) bijdraagt aan de diagnostiek en het 
beleid.  

 
 
Tot slot: 
 
In principe verlopen de contacten tussen de IC en de KNF via de consulent 
neurologie. Echter, zowel de neurochirurg als de IC-arts kunnen zelfstandig 
overleggen met de KNF en eventueel een EEG aanvragen indien verdenking SE 
(dit laatste altijd na overleg met de dienstdoende van de KNF). Op het moment dat 
er sprake mocht zijn van een SE op het EEG, dient in elk geval de neuroloog in 
consult te worden gevraagd. De behandeling van een SE valt niet onder de 
verantwoordelijkheid van de KNF!   
De uitslag wordt in principe doorgebeld aan degene die het EEG heeft 
aangevraagd.  Deze is op zijn/haar beurt weer verantwoordelijk voor het inlichten 
van de eventuele andere betrokken disciplines. Bij spoed EEG’s tijdens de dienst 
zal de dienstdoende KNF-er wél een voorlopige conclusie noteren in de status. 
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 HOOFDSTUK 20 

Richtlijnen voor het staken van actieve levensverlengende 
behandeling op de IC: van therapeutisch naar palliatief beleid 
Een van de moeilijkste beslissingen op de IC is het staken van de medische behandeling die 
gericht is op het genezen van de patiënt, indien er voor de patiënt geen reële kansen meer zijn 
op herstel waardoor de medische behandeling zinloos/futiel is geworden met verlengen van 
uitzichtloos lijden. De bedoeling van dit hoofdstuk is om richtlijnen te geven voor het staken 
van een medisch zinloze behandeling. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om richtlijnen en niet om 
een bindend protocol; de behandelend arts kan in het licht van bijzondere omstandigheden 
kiezen voor een andere benadering. In het algemeen biedt het echter voordelen (met name 
naar de verpleegkundigen en naar de arts-assistenten toe) indien er door de medische staf een 
min of meer uniform beleid wordt gevoerd. Het is belangrijk, ook in juridisch opzicht, dat op 
een intensive care afdeling hierover afspraken zijn gemaakt, en dat deze afspraken in 
richtlijnen zijn vastgelegd. De beslissing kan echter nooit door een enkele arts genomen 
worden en vereist altijd overleg tussen meerdere artsen, waarbij in ieder geval de verwijzend 
arts (lees: afdeling) ook betrokken moet zijn. 
Wanneer de beslissing om het doel van de medische behandeling te verleggen naar een 
palliatief beleid eenmaal door de intensivist(en) is genomen is het de taak van de behandelend 
arts en verpleegkundige om verder lijden van de patiënt en zijn familie te voorkomen, of om 
dit tot een minimum te beperken. Het is onmogelijk om richtlijnen op te stellen die in elke 
situatie toegepast kunnen worden; de omstandigheden variëren immers van patiënt tot patiënt, 
en van familie tot familie. Soms moeten familieleden van ver (buitenland) over komen om bij 
het overlijden aanwezig te zijn; dit kan een factor zijn die het tijdspad van een abstinerend 
beleid beïnvloedt. Ook is het beloop uiteraard  sterk afhankelijk van patiëntgebonden 
factoren; een diep septische patiënt met hoge doses vasoactieve medicatie zal na het staken 
van de behandeling waarschijnlijk zeer snel komen te overlijden; bij een neurologisch infaust 
slechte, maar hemodynamisch en pulmonaal stabiele (zelf ademende) patiënt zal dit in het 
algemeen meer tijd in beslag nemen. 
 
Gezien het bovenstaande is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk om een vast stramien vast te 
stellen voor het staken van de medische behandeling. Wel is het mogelijk om een algemeen 
kader vast te stellen, met uitgangspunten waarover binnen de medische staf een consensus 
bestaat. Nadruk wordt gelegd op een zo goed mogelijke benadering van een ‘normaal’ 
sterfbed (zo min mogelijk slangen en infusen, minder bewaking, zo mogelijk niet op de 
intensive care afdeling (zaal) zelf, etc.). De volgende punten kunnen als leidraad worden 
gebruikt bij het staken van een medisch zinloze behandeling.  
 
• Het staken van de actieve therapeutische behandeling is een medische beslissing. De 

behandelend arts neemt de beslissing, in samenspraak met andere betrokken medisch 
specialisten en IC-verpleegkundigen, en in goed overleg met de familie van patiënt; het is 
belangrijk goed uit te leggen (zowel aan de familie als zo nodig aan de verpleegkundige) 
waarom verdere behandeling zinloos is en/of waarom de situatie uitzichtloos is. Voorop 
staat dat het overlijden van de patiënt onvermijdelijk is, wat er ook nog gedaan wordt, 
maar het tijdstip wordt nu in enige mate bepaald door het staken van de behandeling. 

• Zo mogelijk wordt de patiënt overgebracht naar een aparte ruimte, zodat de familie in een 
rustige sfeer en op een rustige manier met enige privacy afscheid kan nemen. 

• De behandelend arts bepaalt op welke manier de actieve therapeutische behandeling 
gestaakt zal worden en hoe de palliatieve behandeling er uit ziet. Hij/zij legt uit wat er 
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naar verwachting op welk moment zal gebeuren (bijvoorbeeld: acute bloeddrukdaling na 
stoppen van de vasoactieve medicatie, met mogelijk snel overlijden; loskoppelen van de 
beademingsmachine, onder toediening van medicatie die de subjectieve gevoelens van 
kortademigheid onderdrukt; etcetera). 

• Het overlijden mag tijd kosten. Het proces van het beëindigen van de behandeling mag 
nooit de schijn krijgen van een haastklus. Uitleg aan de familie dat het overlijden tijd mag 
kosten is essentieel. Indien wenselijk geacht en zo mogelijk wordt gewacht met het 
afbouwen van de behandeling tot de naaste familie gelegenheid heeft gehad om afscheid 
te nemen, c.q. bij het overlijden aanwezig te zijn. 

• Er wordt duidelijk gemaakt aan de familie dat het tijdstip van overlijden onvoorspelbaar 
is, hoewel er soms wel een prognose te geven is. 

• Er wordt pijnstilling en sedatie toegediend, in doseringen die voldoende hoog zijn om met 
zekerheid uit te kunnen sluiten dat de patiënt angst, pijn heeft en/of gevoelens van 
benauwdheid zou kunnen ontwikkelen. De hiervoor gekozen medicamenten zijn meestal 
Midazolam en Fentanyl intraveneus. De noodzakelijke dosering is wisselend en zal sterk 
afhangen van de doseringen waarmee de patiënt tot op dat moment werd behandeld 
(ontwikkelen tolerantie) en van de individuele gevoeligheid van de patiënt voor deze 
medicatie. Er zal dus veelal een relatief hoge dosis worden gekozen, om optimale palliatie 
te bewerkstelligen en om elk risico op pijn en/of dyspneugevoel bij de patiënt uit te 
sluiten. De reden voor het toedienen van deze medicamenten wordt uitgelegd aan de 
familie. Het  doel is dus palliatie, en uitdrukkelijk niet het beëindigen van het leven 
(hoewel de medicatie uiteraard wel tot ademdepressie kan leiden; deze bijwerking wordt 
in dat geval geaccepteerd, maar dit is niet het doel van de behandeling). Er wordt bij 
voorkeur niet gewerkt met “snelle” bolus toediening, maar met een hoge pompstand 
teneinde optimale palliatie te bereiken op een geleidelijke wijze.  

• De volgende stap is dat alle medicatie die niet nodig is voor palliatie wordt gestaakt. 
Voeding (parenteraal of enteraal) wordt eveneens gestopt. Vochttoediening wordt in 
principe niet gestopt (basisinfuus 2 liter/24 uur). Uiteraard vindt geen extra 
vochttoediening plaats voor het opvangen van bloeddrukdalingen. 

• Indien de patiënt met hoge dosis vasoactieve medicatie werd behandeld zal het staken van 
de medicatie veelal resulteren in snelle bloeddrukdaling, en leiden tot het overlijden van 
de patiënt op korte of middellange termijn. Indien dit niet het geval is kan de 
beademingsmethode worden aangepast. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk. In 
aanmerking komen: 
• Beademen met ‘buitenlucht’ (21% FiO2, nul PEEP) 
• Het los leggen van de beademing 
• Beademen met kleine teugvolumes, of drukgestuurd beademen met kleine 

drukverschillen  
In de meeste gevallen zal dit leiden tot atelectasevorming en hypoventilatie bij de patiënt, 
hetgeen zal leiden tot CO2 stapeling, daling van de pH en uiteindelijk tot hemodynamische 
instabiliteit en overlijden. De tijdsduur is onvoorspelbaar en mede afhankelijk van de 
gekozen methode en het al dan niet persisteren van een ademprikkel bij de patiënt. Indien 
de patiënt los wordt gelegd van de beademing, of indien wordt overgegaan van 
CPPV/BIPAP naar ASB beademing, wordt aan de familie uitgelegd dat gekeken gaat 
worden naar de eigen ademprikkel van de patiënt.  
Ook hier is uitleg belangrijk, over de te verwachten gebeurtenissen en zichtbare 
fenomenen (‘gaspen’, Cheyne-Stokes ademhalingspatroon, mogelijk toename van het 
hartminuutvolume met zichtbare pulsaties van hart en arteriën,  rood worden van de huid 
(inclusief het gelaat) van de patiënt t.g.v. CO2 stapeling/toename van de 
huiddoorbloeding, etc.). Belangrijk is aan de familie uit te leggen dat dit reflexmatige 
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gebeurtenissen zijn, die niet betekenen dat de patiënt kortademig is of angstig is of 
anderszins lijdt.  

• De alarmering van de monitor, of de hele monitor worden uitgezet, zodat de aandacht van 
de familie zich zoveel mogelijk kan richten op de patiënt.  

 
Het is van groot belang van tevoren al de te bespreken zaken en de uit te voeren handelingen 
afzonderlijk met de verpleegkundige te bespreken. 
 
Na afloop van de procedure en na het overlijden van de patiënt is (kort) overleg met de 
verpleegkundige gewenst. De arts informeert hierbij naar hoe het geheel ervaren is en of er 
problemen zijn. 
 
Indien er onenigheid is omtrent het staken van de behandeling (bijvoorbeeld indien de familie 
wil dat de behandeling wordt gecontinueerd, of indien er een meningsverschil is met een 
andere medische discipline omtrent deze beslissing, of indien de verpleegkundigen aangeven 
problemen te ervaren omtrent deze beslissing) wordt altijd het afdelingshoofd of diens 
waarnemer ingelicht. Het afdelingshoofd beslist vervolgens over verdere noodzakelijk 
geachte stappen, altijd in overleg met de behandelend specialist.  
 
NB: het staken van de actieve therapeutische behandeling blijft een medische beslissing. 
 
De situatie wordt anders indien er sprake is van mogelijke orgaandonatie. Hiervoor is een 
apart protocol opgesteld. Zie VUmc richtlijn hierover. 
 
Abstineren (het staken van een medisch zinloos geworden behandeling) is (medisch, juridisch 
en inhoudelijk) iets wezenlijk anders dan euthanasie (het actief beëindigen van een leven). 
Ook hiervoor bestaat een apart (in het hele ziekenhuis geldend) protocol. Op de afdeling ICV 
is in principe geen indicatie voor euthanasie. Wanneer desalniettemin zich een verzoek van 
euthanasie zich voordoet op de IC, wordt behalve het in acht nemen van de wettelijke 
voorschriften, altijd het afdelingshoofd hierbij betrokken door de supervisor. 
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 HOOFDSTUK 21 
 

Medium Care 
 

Inleiding 
 

De medium care unit (MC) is een onderdeel van de afdeling intensive care volwassenen en 
heeft plaats voor 9 patiënten van alle specialismen. Op de MC bestaan veel van de 
behandelingsmogelijkheden zoals die er ook zijn op een intensive care, met uitzondering van 
invasieve beademing en CRRT. De mogelijkheid tot continue bewaking van ECG, intra-
arteriële bloeddruk meting, centraal veneuze druk en saturatie is aanwezig en veel toegepast 
op de MC. Ook is er de mogelijkheid voor toediening van vasoactieve medicatie in de 
noodzakelijke doseringen en intraveneuze analgetica en sedativa. Er bestaat de mogelijkheid 
tot noninvasief toedienen van CPAP als respiratoire ondersteuning. Aldus kunnen er op de 
MC patiënten worden opgenomen die continue bewaking nodig hebben, bijzondere medische 
en/of verpleegkundige expertise behoeven, die niet op een normale verpleegkundige afdeling 
kan worden geboden. De MC heeft een belangrijke step-down functie voor de IC. Naast deze 
post-IC patiënten worden patiënten met een verhoogd risico op complicaties na een operatieve 
ingreep opgenomen op de MC voor verdere behandeling en bewaking. Negentig procent van 
de patiënten wordt na een verblijf op de MC overgeplaatst naar een verpleegafdeling. 

Algemeen 
De hoofdbehandelaar en dus de eindverantwoordelijke van alle patiënten op de medium care 
afdeling is het staflid IC met als verlengde-arm-constructie de arts-assistent/fellow op de 
medium care. De arts-assistent/fellow van de MC-afdeling is primair verantwoordelijk en 
aanspreekpunt voor de directe medische zorg voor alle patiënten opgenomen op de MC. 
Adviezen van consulenten dienen daarom altijd besproken te worden met en eventueel 
geaccordeerd door de zaalarts en de staf van de IC. Uitzondering hierop vormen 
neurochirurgische patiënten, waarbij de neurochirurg hoofdbehandelaar is en de intensive care 
arts op consultbasis betrokken wordt voor alle problemen die niet specifiek tot het terrein van 
de neurochirurg behoren. Verpleegkundigen kunnen voor deze problemen ook rechtstreeks 
een bereop doen op de artsen van de afdeling ICV. De neurochirurg en artsen van de afdeling 
ICV hebben veelvuldig overleg over gezamenlijke patiënten, doch minstens 1x per dag. De 
ICV-arts van de medium care is ten alle tijde op de hoogte van de problematiek van alle 
neurochirurgische patiënten en draagt deze patiënten ook over aan de avonddienst.  

Indien er geen indicatie voor de patiënt meer is om op de MC te verblijven, draagt de afdeling 
die verantwoordelijk was voor, of het meest betrokken bij de opname in het ziekenhuis van de 
patiënt, zorg voor plaatsing naar de betreffende verpleegafdeling. Het tijdig informeren van de 
betrokken afdeling is van groot belang om de overplaatsingen zo soepel mogelijk te kunnen 
laten verlopen. Alle opnames en ontslagen van patiënten op de MC (dus ook die van de 
neurochirurgie) worden gecoördineerd via het superviserend staflid op de MC en via het 
staflid van de ICV die alle opnames coördineert op de ICV. 

 

Programma 
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07:30  visite medium care. Overdracht van verpleegkundige van de nachtdienst aan de 
superviserende stafleden van neurochirurgie en ICV en de arts van de medium care. 
Tijdens deze visite wordt bepaald welke patiënten overgeplaatst kunnen worden naar 
elders en hoeveel bedden er beschikbaar zijn voor opnames. 

07:45 overdracht van de afdeling heelkunde 

08:30 röntgenbespreking (behalve op maandag: dan begint deze om 09.00 uur.) 

11:00 visite staflid op de medium care, waarbij beleidsafspraken gemaakt worden. 

16:15 overdracht aan avonddienst van de afdeling ICV. 

 

Tijdens de avond- en nachtdienst en in het weekend wordt door de dienstdoende artsen 
geregeld langs de patiënten gelopen. Een korte aantekening in het dossier wordt gemaakt 
wanneer er enige bijzonderheid of een beleidswijziging/behandelwijziging aan de orde is. 
Eventuele medicatie wordt door de arts-assistent ingevoerd in Medicator. 

 

Statusvoering 

Vermeld steeds de naam (evt. de tijd) en je naam in de status bij alles wat je noteert. Bij 
opname wordt de patiënt nagekeken en in de status opgeschreven “Opname Medium Care”. 

Vervolgens noteert men achtereenvolgens: 

- reden van opname 

- relevante medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, allergieën 

- klachten en beloop die hebben geleid tot opname op de MC 

- bevindingen/ verrichtingen/ complicaties bij eventuele OK en/ of anesthesie 

- huidige toestand (per tractus, zie verder), inclusief lab, ECG, X-thorax etc. 

- conclusie, waarin altijd de reden van verblijf op de MC vermeld wordt, en het beleid 

 

Bij een nieuwe opname wordt altijd de recente laboratorium- en röntgenuitslagen genoteerd 
en indien niet aanwezig aangevraagd. 

Dagelijks wordt in de dagdienst de decursus in de medische status beschreven. Dit gebeurt 
tractusgewijs: 

- algemeen 

- circulatoir (auscultatie, hartritme- en frequentie, bloeddruk, vochtbalans, vasoactiva, 
ECG, eventuele streef-MAP) 

- respiratoir (auscultatie, noninvasieve ondersteuning, bloedgas, sputumproductie, X-
thorax) 

- abdomen (onderzoek, maagretentie, defaecatie) 

- voeding en infuus 

- extremiteiten (goed doorbloed? oedemen? soepele kuiten?) 

- infecties (temperatuur, leucocytenaantal, kweken, antibiotica) 
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- urogenitaal (diurese, , evt. diuretica, kreatinine, ureum) 

- neurologisch (EMV, bij drain ook liquorproductie en –aspect, op welke hoogte/ 
streefproductie) 

- psychosociaal 

- medicatie 

- relevante labaratoriumuitslagen 

- conclusie met de reden van verblijf op de MC 

- beleid voor de komende 24 uur 

 

Iedere vrijdag wordt een samenvatting gemaakt in het medisch dossier van alle 
opgenomen patiënten, waarin kort de actuele problematiek wordt geschetst, alsmede de 
beleidsdoelen op korte en middellange termijn. Tevens wordt expliciet het beleid (beleid I, 
II of III) gemotiveerd vermeld bij deze samenvatting, met benoemen van het 
verantwoordelijk staflid ICV.  

Bij ontslag van een patiënt wordt een decursus gemaakt, met daarin vermelding van de 
doorgemaakte problemen, de huidige problematiek, een motivatie van de ingezette 
behandelingen en speciale aandachtspunten en het beleid in termen van beleid I, II of III. 
Apart wordt vermeld wat met patiënt en familie is besproken en afgesproken. De arts van 
de ontvangende afdeling wordt altijd mondeling geïnformeerd en een telefoonnummer 
voor het opvragen van eventule aanvullende informatie wordt genoteerd. Van alle 
patiënten die langere tijd (>5 dagen) op de MC hebben gelegen, wordt een ontslagbrief 
geschreven door de arts/fellow van de MC. Dat geldt ook voor alle patiënten die vanaf de 
MC naar huis of een ander ziekenhuis gaan. Voor patiënten die opgenomen zijn geweest 
op de IC kan een korte aanvulling worden gegeven op de brief van de IC. 

De laboratoriumuitslagen, kweekuitslagen en relevante röntgenuitslagen worden door de 
arts-assistent vanuit Mirador uitgeprint en in de status onder het juiste tabblad geplaatst. 
Tussentijdse uitslagen worden bij op het decursusblad en het uitslagenblad ingevuld. De 
aanvragen voor laboratoriumbepalingen worden door de verpleging verzorgd aan de hand 
van standaard aanvragen. Zie paragraaf verpleging. De röntgenaanvragen worden 
verzorgd door de afdelingssecretaresse en geschreven door de arts-assistent MC.  

 

Logistiek 

Het opname- en ontslagbeleid op de MC wordt geregeld door het superviserend staflid van de 
MC in overleg met de “stip”, de verpleegkundige die zich met de beddenbezetting bezig 
houdt. Di alles in nauwe samenspraak met het dienstdoende staflid ICV, de “275”, die 
uiteindelijk bepaalt welke patiënten op welke lokatie van de ICV worden opgenomen. In de 
avonduren regelt de (oudste) fellow van de IC het opnamebeleid in overleg met de verpleging 
en uiteraard in overleg met de achterwacht. Dit betekent derhalve dat er op de MC geen 
patiënten komen te liggen zonder medeweten van een staflid van de IC.  

Bij aankomst van de patiënt op de afdeling wordt de dienstdoende arts-assistent/fellow van de 
MC gebeld om de patiënt in kaart te brengen.  
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Overleg met dienstdoende staflid 
Net als op de IC’s is er een superviserend staflid op de MC, die de MC gedurende 1 week 
onder de hoede heeft. Dit staflid is altijd aanspreekbaar en verantwoordelijk voor de gang van 
zaken op de MC, tijdens kantooruren. Dagelijks om 11.00 uur is de visite waarbij alle 
patiënten besproken worden en het beleid bepaald wordt. Dat geldt ook voor de 
neurochirurgische patiënten. De visite begint met de patiënten van de neurochirurgie, waarbij 
de assistent van de neurochirurgie en het staflid neurochirurgie aanwezig zijn.  

 

De verpleging 
Alle verpleegkundigen hebben een aanvullende opleiding tot medium care verpleegkundige 
gevolgd. Net als op de IC hebben de patiënten op de MC specifieke problemen, waar de 
verpleegkundigen veel expertise in hebben. Met name beginnende arts-assistenten kunnen 
hier veel steun aan ontlenen. De behandeling van de (IC en) MC patiënten staat altijd in het 
teken van het feit dat artsen en verpleegkundigen als één medisch-verpleegkundig team 
opereren en elkaar waar maar mogelijk en gewenst aanvullen en corrigeren. Naast de 
gediplomeerde verpleegkundigen maken doorgaans ook enkele MC leerlingen en stagiaires 
HBOV deel uit van het verpleegkundig team. 

Elke dag wordt het opdrachtenformulier per patiënt ingevuld en met de verpleegkundige 
besproken. Op dit formulier worden de kernproblemen van de patiënt aangegeven zoals 
bijvoorbeeld respiratoir instabiel of pancreatitis met infectie. Aan de hand van de 
probleemstelling kan de verpleegkundige op basis van het protocollenboek en de standaard 
laboratoriumaanvragen de laboratoriumaanvragen verzorgen met hulp van de 
afdelingssecretaresse. Extra laboratoriumuitslagen kunnen op het opdrachtenvel worden 
bijgeschreven. Ook kan op het opdrachtenformulier aangegeven worden hoe vaak controles 
plaats dienen te worden, welke standaard medicatie gegeven dient te worden en wat het 
infuus- en voedingsbeleid is. Totdat er een nieuw opdrachtenvel met paraaf van de arts in de 
verpleegkundige status zit blijven de vorige afspraken van kracht. 

Op vrijdag wordt 1 opdrachtenvel gemaakt, die in principe geldt voor het gehele weekend, 
tenzij de klinische situatie van de patiënt verandert. In dat geval worden er door de 
dienstdoende assistent van de IC nieuwe afspraken gemaakt. 

 

Protocollen 

Deze protocollen zijn zowel in verpleegkundige als medische vorm aanwezig op de afdeling. 

In de verpleegkundige protocollen wordt systematisch beschreven welke controles hoe vaak 
plaats dienen te vinden. Ook de standaard  laboratorium- en röntgenonderzoeken zijn hierin 
beschreven. In de protocollen wordt duidelijk uitgelegd waarom deze werkwijze gehanteerd 
wordt om zo het begrip van de verpleegkundige te vergroten. 

De aanwezige protocollen zijn: 

- longchirurgie/ de respiratoir gecompromiteerde patiënt 

- uitzuigen bij tracheastoma 

- darmchirurgie 

- multitrauma/ rhabdomyolisis 

- intoxicaties 
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- sepsis 

- pancreatitis 

- diabetische ontregeling 

- EVD-drain 

- neurotrauma 

- neurochirurgie (algemeen) 

- hyper/ hypothermie 

- hartritmestoornissen 

- myocardinfarct 

- delier 

 

Inbrengen/ assisteren bij: 

- infuus 

- arteriële lijn 

- centrale lijn 

- pulmonaliscatheter 

- thoraxdrain 
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Hoofdstuk 22  

Consultatie door de afdeling ICV 
 
Specifieke intensive care expertise kan om verschillende redenen buiten de afdeling ICV zelf 
worden gevraagd. In dit hoofdstuk worden kaders en principes van consultaties beschreven 
onder verschillende omstandigheden. 
 
Vooraf is het van belang vast te stellen dat intensive care geneeskunde geen poortspecialisme 
is. Praktisch betekent dit dat acute presentaties, die niet door de afdeling intensive care zelf 
zijn geaccepteerd, een andere primaire behandelaar hebben. Voorts is het van belang zich te 
realiseren dat de afdeling ICV monopolist is voor wat betreft de beschikbaarheid van bedden 
waarop een zeker niveau van zorg geboden kan worden. Dit betekent dat de afdeling ook een 
zekere verantwoordelijkheid draagt voor patiënten die dit zorgniveau nodig hebben. Tenslotte 
kent de afdeling intensive care volwassenen wel een closed format, maar dit betekent niet dat 
interactie met andere afdelingen en specialismen vanachter een gesloten deur plaatsvinden. 
Gezien de plaats die de afdeling in het ziekenhuis en in de keten van zorg inneemt, is samen 
verantwoordelijkheid dragen voor de ziekste groep patiënten in het ziekenhuis 
vanzelfsprekend. In acute situaties zijn naast de hoofdbehandelaar en de intensivist ook de 
afdeling anesthesiologie en de afdeling heelkunde, als “eigenaar” van de eerste hulp afdeling, 
betrokken. 
Consulten worden in principe verricht door de fellow/arts-assistent uit de oudste groep (of de 
intensivist). 
 

 De volgende situaties zijn te onderscheiden: 
 
1. Consultvraag vanaf een klinische afdeling: 
De geconsulteerde intensivist (of fellow/arts-assistent) beoordeelt de spoedeisendheid van de 
consultvraag en prioriteert zijn bezigheden conform. Hij/zij is er zich hierbij van bewust, dat 
expertise voor de behandeling van ernstig zieke patiënten niet altijd geleverd kan worden door 
de arts die het consult aanvraagt. Gezien de complexiteit van de problematiek met een 
spoedeisend karakter mag verwacht worden dat de specialist-achterwacht van de 
consultaanvragende afdeling ten nauwste is betrokken bij de aanvraag. De geconsulteerde 
intensivist (of fellow/arts-assistent) vormt zich op de consultvragende afdeling zelf een beeld 
van de patiënt. Aan de hand van zijn bevindingen overlegt hij met zijn dienstdoende 
supervisor en geeft een gericht advies, dat ook schriftelijk in de status wordt verwoord.  
 
Wanneer verpleegkundig-technische vaardigheiden nodig zijn, die op dat moment niet door 
de consultvragende afdeling geleverd kunnen worden, kan de IC-arts overleggen met de 
dienstdoende CIV (consulterend intensive care verpleegkundige), en op die wijze 
ondersteuning bieden. 
 
Indien een indicatie tot overname door de intensive care afdeling wordt gesteld, zal de IC-arts 
alles in het werk stellen om een bed voor de patiënt te creëren, daarbij uitgaand van het 
principe dat een reeds klinisch opgenomen patiënt slechts onder uitzonderlijke 
omstandigheden, en pas na overleg met de achterwacht van het consultvragend specialisme en 
de eigen IC-achterwacht, naar een intensive care afdeling elders kan worden overgeplaatst. 
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Uitdrukkelijk betekent dit ook, dat gereserveerde vrije bedden onder deze omstandigheid 
worden vrij gemaakt voor een dergelijke patiënt en in samenspraak met de verpleegkundigen 
en intensivist-achterwacht-supervisor in uitzonderlijke gevallen een zogenaamd “overbed” 
wordt gecreëerd. Wanneer er een acute of op korte termijn te verwachten stoornis van een van 
de vitale functies bestaat en de patiënt niet tijdig naar de IC kan worden geplaatst, dient de 
behandelend arts (= de afdelingsarts) eventueel op advies van de IC-arts, tevens contact 
zoeken met de dienstdoende anesthesioloog, die immers verantwoordelijkheid draagt voor 
reanimaties in huis, het daarbij behorende luchtwegmanagement en het daarop volgende 
transport.  
 
De bemoeienis van intensivistische zijde laat onverlet dat de hoofdbehandelaar zijn eigen 
verantwoordelijkheid houdt voor de zorg voor de patiënt, zolang deze op zijn afdeling 
verblijft. Ook in het logistieke traject houdt de hoofdbehandelaar zijn eigen 
verantwoordelijkheden. Wanneer de patiënt ten aanzien van de vitale functies instabiel is en 
de patiënt niet onmiddellijk geplaatst kan worden op de IC afdeling zijn de afdelingsarts en 
anesthesioloog verantwoordelijk en zal de IC arts daar waar mogelijk helpen. Vanaf opname 
IC is de IC-arts verantwoordelijk.   
 
 
2. Consultvraag vanaf de afdeling spoedeisende hulp: 
Ook hier is, als gevolg van de vigerende regelgeving, de IC-arts consulent. Overname van de 
behandeling kan slechts plaatsvinden als hierover tussen hoofdbehandelaar en IC-arts 
overeenstemming bestaat. Voor de spoedeisende hulp afdeling geldt als regel dat, wanneer 
naar elders moet worden overgeplaatst, het specialisme dat de hoofddiagnose zou moeten 
behandelen of de patiënt heeft geaccepteerd voor beoordeling op de SEH ook 
verantwoordelijk is voor het zoeken naar een bed elders. Voor beademde patiënten zal dit in 
het algemeen een taak zijn voor de afdeling inwendige geneeskunde, de afdeling longziekten, 
de afdeling cardiologie, de afdelingen neurologie/neurochirurgie/traumatologie of de afdeling 
heelkunde. De verantwoordelijkheid voor en uitvoering van het transport van beademde 
patiënten, zowel in huis vanaf de eerste hulp, dan wel naar een locatie buitenshuis is belegd 
bij de afdeling anesthesiologie. 
 
Voor het uitplaatsen van beademde patiënten geldt minder terughoudendheid dan wanneer het 
een reeds op een klinische afdeling opgenomen patiënt betreft en dient meer rekening te 
worden gehouden met de aantallen geoormerkte bedden op de ICV. Afhankelijk van de 
conditie van patiënt, de noodzaak tot academische zorg, de postcode van patiënt en de 
beschikbaarheid van (geoormerkte) bedden en de mogelijkheid tot het verrichten van een 
transport door de afdeling anesthesiologie wordt per geval bekeken of opname in het VUmc 
dan wel anders gerealiseerd gaat worden. 
 
Voor beide bovengenoemde situaties geldt, dat wanneer de indicatie tot opname op een IC-
afdeling gesteld is, de patiënt ook op een afdeling moet worden opgenomen waar IC-
faciliteiten voorhanden zijn. In dit verband is een tussenoplossing, zoals opname van de 
patiënt op een medium care afdeling, dus ongewenst. 
 
 
3. Electieve consulten door IC-artsen in het peri-IC beloop: 
Vroege betrokkenheid bij patiënten die in het beloop van hun ziekenhuisopname gedurende 
langere tijd zullen worden behandeld op de intensive care afdeling, is op dit moment nog 
betrekkelijk zeldzaam. Dit betekent dat de betrokkenheid van de IC-arts pas ontstaat op het 
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moment dat de patiënt op de IC-afdeling wordt opgenomen. Veelal houdt dit ook in, dat ook 
de medische overdracht, die immers via de anesthesioloog geleverd wordt en zich vooral 
betrekt op het peroperatieve beloop, beknopt is. Relevante medisch-inhoudelijke informatie, 
van belang voor de behandeling tijdens de intensive care periode en overwegingen die eerder 
door andere specialisten zijn gemaakt raken vaak pas laat in het beloop van de IC-opname 
bekend.  
 
In retrospectie zijn het vooral de lange liggers die potentieel hiervan het meeste nadeel 
ondervinden. Op het moment dat blijkt dat de patiënt niet voldoet aan het profiel van de 
routine postoperatieve patiënt is er inmiddels een belangrijke kennis-en behandelachterstand 
opgelopen. Om die reden zou het goed zijn dergelijke patiënten eerder, liefst voor opname op 
de IC, in beeld te hebben en te beschikken over informatie die de behandeling op de intensive 
care afdeling, ook in de vroege fase van verblijf, of zelfs daarvoor al, kan optimaliseren. 
 
De afdeling ICV werkt in overleg met andere betrokken afdelingen aan een beleidsplan, mede 
om de logistiek van deze electieve consulten te verbeteren. Intensief overleg met de afdeling 
Anesthesiologie is reeds in een vergevorderd stadium. Vooralsnog zullen de electieve 
consulten niet op structurele basis (cf. pre-operatieve screening door anesthesioloog) maar 
uitsluitend op verzoek van behandelend specialisten geschieden. 
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Belangrijke telefoonnummmers 
 

Afdeling ICV 
Locatie 6D: 
Balie    43900 
Verpleegkundige post: 43912/43913  
Fax:    43901 
Fax vergaderkamer  43916 
Secretariaat:   43924 
IC-arts assistenten:  *6413/*6641 
Dienstdoend staflid  IC: *6275 
Leidinggevend verpleegk. *6642 
A.R.J. Girbes:   *6099 023-5285181; 06-52063659 
E. Lust    *7300 020-6243607; 06-53381471 
J.J. Spijkstra:   *6599 0348-410584; 06-55181267 
H. Biermann   *6788 020-3880446; 06-18464370 
R.B.G.E. Breukers  *6640 035-6781364; 06-30124726 
E.G.M. Smit   *6644 06-30429043 
E.R. Rijnsburger  *6752 0172-506964; 06-21578922 
R. Strack van Schijndel: *6182 06-22992341 
B. Beishuizen   *6221 06-13060224 
A.B.J. Groeneveld:  *6068 06-51358579; 020-6422714 
     
Locatie 7D:  
Afdeling:   43305/43306 
Conferentieruimte:  43322 
Fax:        42392  
Dienstdoende fellow IC *6704 
 
Locatie 2 D:   
Afdeling:   44410/44411/44412 
Zaalarts:   *6601 
Leidinggevend verpleegk. *6926 
Assistent medium care *6276 

OK complex 
OK planner/ coördinator *6707 
OK verpleegk. coördinator *6060 
Dienstdoend ass. Anesthesie *6151/*6152 
Anesthesie verpleegkundige *6380 
Vercouverkamer  44521 
Receptie OK 6e etage  44545/43535 
Koffiekamer OK 6e etage 44521 
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Laboratoria: 
Apotheek:   43530/43548 
CCL:   routine:  43876/43880/43858 
   cito:   43875/*6162 
   urine  43866 
   hoofd:  8216 
Endocrinologie:  42617  
Hematologie: Bloedbank: 42622/42623/42628/*6073 
  Trombosedienst: 42621/42625 
Microbiologie/bacteriologie: 40477/40476 
Microbiologie/virologie: 40493/42922 
PA:   algemeen:  44097/44078/*6497/*6230 
PA    cytologie:  42962/*6331 
PA    immunochemie: 44024 
 
 

Röntgen: 
Algemeen:     42840/42853 
Koffiekamer:     42859  
Echo:        *6188/40372 
CT-scan: algemeen/afspraken: 40370/42875/42874/42879 
 neuro/scankamers: 42872/42850/40370/40371 
MRI:        40695/40391/40386/*6039 
Laboranten:     *6166/*6165 
Hoofdlaborant:     *6164 
Dienstdoend arts:    *6282 
 

Consulenten:     
Anesthesist:     *6151/*6152 
Anesthesie verpleegkundige: *6380 
Apotheker:     *6011/*6407 
Bacterioloog:     *6304/*6014/*6322/*6251 
Cardio-anesthesist::    *6154/*6401/*6264 
Cardioloog:     *6078/*6181 
Cardiologisch consulent IC *6078 
Cardiochirurg:     *6493/*6492 
Chirurg:       *6249/*6161 
Endocrinoloog:    *6398/*6061 
Gastro-enteroloog:    *6516/*6456/*6277/*6010 
Gipsmeester     40201 
GE-scopie verpleegkundige: *4699 
Gynaecoloog:     *6103/*6263/*6116/*6105 
Hematoloog:     *6248 
Infectioloog:     *6210 
Kaakchirurg:     *6146 
Kinderarts:     *6139 
Kinder-intensivist:    *6124 
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KNO-arts:     *6035/*6144/*6160/*6143 
R. de Bree:     *6187 
Longarts:       *6074/*6468 
Logopedie (slikoefeningen):  40967 

Microbioloog:     *6304/*6014 
Nefroloog:     *6064/*6247/*6169 
Neurochirurg:     *6194 
Neuroloog:     *6176/*6017 
OK coördinator:    *6707 
Oncoloog:     *6228 
Oogarts:       *6149/*6432(poli) 
Opname       *6031 
Orthopeed:     *6189 
Patholoog-anatoom;    *6497 
Psychiatrie/aanmelden consult:*6332 
Psychiaters:     *6177/*6368/*6491 
        *6511/*6490/*6489 
Radioloog:     *6282/*6283 
Reumatoloog:     *6440/*6030 
Revalidatiearts:    *6347 
Traumatoloog:     *6085/6097/6324 
Uroloog:       *6452 
Vaatchirurg:     *6082//6095/6325 
Assistenten: 7B:     *6600 
    6B vaat:    *6603 
    6B oncologie:  *6602 
        
Voedingsteam     *4646 
 

VUmc/diversen: 
Meldkamer:   44330/44613 
Neurofysiol. klinisch (EEG): 42804 
Dialyseafdeling  42669 
Helpdesk ICT:   40777 (09:00-16:00) 
Storingsmeldingen ICT: *986669 
 
Postkamer   44636 
 
Diversen overig: 
Meldkamer CPA/schouwarts: 020-5555513 / 020-6262652 / 
        5555266 
RIVM (toxicologie/advies) 030-274 2875/2200 
Donorregister   0900-8212166 
Eurotransplant   071-5795795/071-5182838 
Tolkencentrum Amsterdam 020-5511666 
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Ziekenhuizen in regio Amsterdam 
met IC/High care mogelijkheden: 
AMC:      5669111 
Andreas-zh:   5111115 
AVL:      5129111 
Bovenij-zh:   6346346 
OLVG:     5999111 
St Lucas-zh:   5108911 
Slotervaart-zh:   5129333 
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Procedure brieven afdeling ICV. 
 
Opmerking vooraf: 
 
Onze brieven zijn een belangrijk visitekaartje van de afdeling, zowel naar collega specialisten 
als voor huisartsen. Niet alleen is de brief van belang voor een goede medische overdracht, 
maar toont ook dat onze afdeling bestaat en geeft – ook de 1e lijn – inzicht in de aard en duur 
van de behandeling. 
Brief klaar op moment van vertrek van de patiënt is ons uitgangspunt, zodat de brief 
gelijktijdig met de patiënt arriveert op de afdeling of dat de huisarts zeer vroeg op de hoogte 
is. 
Brieven van overleden patiënten dienen ook z.s.m. worden geschreven en in ieder geval niet 
later dan één week na het overlijden. 
 
 

1. Van iedere patiënt die de afdeling verlaat (ontslagen van IC en overgeplaatst naar 
andere afdeling, ontslagen naar huis, ontslagen van IC en overgeplaatst naar MC, 
dood) wordt een brief gemaakt die bedoeld is voor alle betrokken medici (inclusief 
huisarts, maar ook verwijzers, in verleden betrokken behandelaars). Deze brief 
noemen wij de ontslagbrief. De ontslag brief kan ook dienen als overdrachtsbrief.  
Ook al lijkt de gegeven informatie niet precies wat een huisarts (wellicht) interesseert, 
het is belangrijk dat de spil van de continuïteit in de patiëntenzorg (= de huisarts) in 
het bezit is van alle correspondentie. 

2. Het dienstdoende superviserende staflid (van de week) is verantwoordelijk voor de 
brieven. Hij/zij kan het schrijven delegeren aan een fellow of arts-assistent. De 
afsluiting van een dergelijke brief is dan standaard: 
Met vriendelijke groet, mede namens dr. Staflid, dr. Arts-assistent, chirurg i.o. 

3. De ontslagbrief wordt altijd (mede) ondertekend door het staflid, ten teken dat het 
verantwoordelijke staflid de inhoud onderschrijft en wel als volgt: 
Gezien voor akkoord: …. 

4. De ontslagbrief kan: 
(a) samengesteld worden via PDMS en als uitgeprinte versie met de patiënt mee naar 
de afdeling. Deze PDMS brief wordt vervolgens door de MAMK verwerkt tot een 
brief in het ZIS en ondertekend door de schrijver (+ staflid). 
(b) gedicteerd worden m.b.v. de dictafoon en het bandje wordt z.s.m. getypt door de 
MAMK. 
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Voorbeeld van brief 
 
Geachte collega, 
 
Bovengenoemde patiënt(e) was opgenomen op de afdeling Intensive Care Volwassenen van 
het VU medisch centrum van … tot overplaatsing naar de afdeling .… op .... 
 
Reden van opname: 
 
Voorgeschiedenis:  Jaar, korte diagnose. 
Allergieën:   Indien goed gedocumenteerd. 
Medicatie bij opname: Bij voorkeur generische namen (dus geen merknamen) en 

dosering. 
Anamnese: Beknopt, maar liever geen telegram stijl. 
 Met name positieve punten (dus klachten, symptomen), 

tijdsbeloop.  
Lichamelijk onderzoek : Algemene indruk: ziek, kortademig, cyanotisch, 

bewustzijnstoestand, EMV score. Temperatuur. 
 Circulatie: bloeddruk, pols frekwentie (regulair/irregulair), 

CVD, AP catheter gegevens, auscultatie hart (tonen, souffles, 
luidheid/PM souffle, wrijven), beoordeling circulatie, oedemen. 

 Pulmonaal: percussie en auscultatie longen, 
ademhalingsfrequentie/min., FiO2, evt. beademingsmodus, 
saturatie, BGA, 

 Abdomen: onderzoek abdomen. 
 Extremiteiten. 
 Neurologisch onderzoek. 
 Pacemaker instellingen: 
Lab. onderzoek bij opname: Alleen relevante waarden vermelden, verder verwijzen naar 

bijlage.  
X-Thorax:  Korte beschrijving. 
E.C.G.:   Frequentie, ritme, geleidingstijden, ST-T afwijkingen, QTc, etc 

 
Aanvullende onderzoeken:  Per uitslag/onderzoek/consult kernachtige beschrijving. 
Bespreking:    Bevindingen bij diagnostiek (geen uitgebreide herhaling van 

anamnese of uitslagen, evt. verwijzen naar zie boven). 
    Diagnose. 
    Beloop en interventies tijdens opname. 
Conclusie:    Puntsgewijs, kort, begin bij de belangrijkste diagnose. 
Beleid bij overplaatsing: Puntsgewijs, dosering vermelden, evt. stopdatum, infuus en 

voeding. 
 Evt. niet reanimeren of niet opnieuw beademen beleid 

vermelden. 
Adviezen:  
 

Ondertekening:  eigen naam en functie; mede namens naam supervisor afdeling 
ICV. 
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De standaard brief voor de korte opname is als volgt: 
 
zeer geachte collega, 
 
op ... werd Uw patiënt ... opgenomen op de ICV. 
 
Verrichte operatie: ........ (bv. CABG x6) 
 
Het postoperatieve beloop was ongestoord. Patiënt werd heden teruggeplaatst naar de afdeling ........ 
(bv. Cardiochirurgie) 
 
met collegiale hoogachting, 
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Ochtendrapport 
 
Het dagelijks ochtendrapport voor de afdeling ICV wordt gehouden van 07.30 uur tot uiterlijk 
08.00 uur. Tijdens het rapport worden de probleempatiënten en opnames gedurende avond en 
nacht gepresenteerd door de dienstdoende fellow van de nacht ten overstaan van de staf en 
overdag werkzame artsen. Ook patiënten die op de shockroom of in consult zijn gezien 
worden besproken. Tevens wordt aan het einde van het rapport de balans opgemaakt van de 
beschikbare bedden en de planning. 

Het ochtendrapport vindt plaats in de conferentieruimte van IC-7D en wordt voorgezeten door 
de supervisor van de week: op even weken supervisor 6D en oneven weken supervisor 7D. 

Alle overdag werkzame artsen, inclusief staf, op de afdeling Intensive Care Volwassenen 
worden geacht aanwezig te zijn, met uitzondering van de overdag op de MC werkzame artsen, 
die om 07.30 uur de ronde lopen met de verpleging. 
De assistent (van de nachtploeg) die het meeste bemoeienis heeft gehad met de MC wordt 
geacht om de patiënten waar de afdeling Heelkunde enige bemoeienis mee heeft, te 
presenteren om 07.45 uur tijdens de ochtendrapport van de afdeling Heelkunde. Eén van de 
stafleden zal daar tevens acte de présence geven. 
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Brief psychofarmaca 
 
Staf, assistenten en fellows afd. ICV 
Staf afdeling PCD 
drs. A.C. van Loenen, apotheek 
Mevr. drs. E.L. Swart, apotheek 
 
 
 
 
 
 
datum ons kenmerk telefoon bijlage(n) 
21 mei 2003 ARJG/GPK/03.113 020-444 3924 1 
 
onderwerp uw kenmerk fax e-mail 
  020-444 3901  
 
Geachte collegae, 
 
Psychofarmaca worden veelvuldig toegepast op de Intensive Care. Gezien de kans op bijwerkingen, 
interacties en beperkte ervaring en beperkte evidence bij intensive care patiënten lijkt het raadzaam 
een eenduidig en beperkt medicamenteus beleid te voeren. 
Om deze reden is betreffende de psychofarmaca, buiten het sedatieprotocol om, door ondergetekenden 
een standaardlijst vastgesteld van medicamenten die op indicatie kunnen worden toegepast met 
uiteraard in acht name van de bekende bijwerkingen. Wij hebben daarbij de keuze gemaakt voor een 
beperkt arsenaal waaruit een keuze kan worden gemaakt. In principe wordt niet afgeweken van deze 
lijst. Afwijken van deze lijst kan bij uitzondering geïndiceerd zijn maar dient dan op afdelingsniveau 
(ICV en PCD) besproken te worden. Deze lijst is mede in overleg met de apotheek vastgesteld. Voor 
de lijst moge verwezen worden naar de bijlage. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij ondergetekenden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mevr. drs. A.D Boenink       Prof. dr. A.R.J. Girbes 
afdeling PCD         afdeling ICV 
 
 
 
 
 
c.c. E.A.P.M. Pompe 
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BIJLAGE 
 
 

STANDAARD LIJST VAN TOEPASBARE PSYCHOFARMACA 
OP AFDELING ICV 
 
 

Benzodiazepinen: 
- midazolam 

- lorazepam 

- oxazepam 

- alprazolam 

- diazepam 

 

Antipsychotica: 
- Haloperidol 

 

Eventueel voortzetten gebruik ander antipsychoticum indien patiënt hier thuis al op ingesteld 
was. 

 

Antidepressiva: 
- Citalopram 

 

Eventueel voortzetten thuisgebruik 

 

Lithium en andere stemmingsstabilisatoren (anti-epileptica): 
Eventueel voortzetten thuisgebruik: in overleg ICV-PCD.  
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Checklist overplaatsingen van elders 
 
reden overplaatsing/voorgeschiedenis: 
 
 
datum opname elders 
 
hoofdbehandelaar/contactpersoon 
 
circ:  vasoactiva 
 Swan Ganz 
 
resp: ventilator settings 
 art. bloedgas 
 
dig: tpv? 
 
ug: diurese 
 dialyse-indicatie vullingstoestand 
    ureum, kreat 
    kalium 
 
inf: kweekuitslagen 
 multi-restistente mo’s gekweekt? 
 
metabool: recent lab 
 
lijnen en drains: cvd 
   art lijn 
   Swan Ganz 
   thoraxdrains 
   anders 
 
familie: wie? 
  ingelicht 
  verwachtingen 
  terugplaatsing besproken? 
 
transport: door wie 
  wanneer 
  graag bellen bij vertrek (*98275) 
 
graag:  foto’s meegeven 
  status meegeven (of copie) 
  terugname garantie 
 
patiëntgegevens: naam 
   geboortedatum 
   bekend in VUmc? 
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Criteria voor opname en ontslag 
 

Inleiding 

Op de afdeling ICV worden de criteria gehanteerd zoals in 2003 vastgesteld door de NVIC en 
gepubliceerd in het NTvG. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het richtlijnen betreft, waarvan dus 
gemotiveerd kan worden afgeweken.  
Gebruik van intensive care faciliteiten vormt een belangrijke kostenpost in de nationale 
begroting voor de gezondheidszorg en de individuele ziekenhuisbudgetten. In Canada 
bedraagt het budget van de intensive care 0.8% van het bruto nationaal product terwijl dit in 
de Verenigde Staten meer dan 2% betreft [1]. Ten opzichte van het totaal aantal 
(poli)klinische patiënten is het aantal patiënten opgenomen op de intensive care gering 
hetgeen resulteert in een disproportioneel budgetaandeel van de intensive care. Daarnaast 
vormen de kosten van de intensive care behandeling het grootste deel van de kosten van de 
totale ziekenhuisbehandeling [2]. Ondanks deze disproportionele toewijzing van 
gezondheidszorggelden zijn er geen duidelijke regels voor het gebruik van deze voorziening. 
Deze aspecten van de intensive care zorg staan op gespannen voet met het huidige 
capaciteitsprobleem van veel intensive care afdelingen in Nederland [3;4]. De 
beschikbaarheid van een richtlijn voor het gebruik van intensive care voorzieningen is 
belangrijk voor een aantal aspecten in de zorg voor patiënten welke gebaat zijn bij opname op 
een intensive care afdeling. In de eerste plaats is het, om adequate zorg te verlenen bij het 
behoud van een optimale opnamecapaciteit, belangrijk dat de juiste patiënt in het juiste bed 
ligt. In de tweede plaats kan een dergelijke richtlijn behulpzaam zijn bij het vroegtijdig 
identificeren van patiënten welke baat kunnen hebben bij opname. Dit is zowel van toepassing 
voor patiënten in de pre-hospitale fase als reeds opgenomen patiënten. Dit is een belangrijk 
aspect van deze richtlijn aangezien vroege opname op intensive care gerelateerd is aan een 
betere overleving [5;6]. In de derde plaats is een richtlijn van belang in verband met de 
eventueel noodzakelijke verantwoording van het genomen besluit. Dit laatste was belangrijk 
in het vonnis in kort geding van de president van de rechtbank Utrecht in de zaak Hankes (12 
oktober 1999, kortgeding 1999, 304). Als laatste is het belangrijk te bepalen wanneer 
intensive care opname niet langer noodzakelijk is omdat de benodigde zorg ook buiten deze 
afdeling geleverd kan worden. Dit is belangrijk omdat te vroeg ontslag van de intensive care 
afdeling gepaard gaat met een toename in de kans op overlijden [7] en oneigenlijk verblijf op 
de intensive care de opname capaciteit beperkt. Recent onderzoek in Nederland naar 
capaciteitsproblemen op de intensive care heeft laten zien dat gebrek aan opnamecapaciteit 
een frequent voorkomend probleem is [3;4]. Alhoewel oneigenlijk bedgebruik in deze studie 
niet een belangrijk probleem was, werd geen uniform opname- en ontslagbeleid gehanteerd 
waardoor de karakterisering van het oneigenlijk bedgebruik moeilijk te interpreteren is. 
Frequent was opname op de intensive care slechts mogelijk door het vervroegd ontslaan van 
een reeds opgenomen patiënt (2.6% van alle opgenomen patiënten, 2000 patiënten op 
jaarbasis).  
Gezien het huidige tekort aan opnamecapaciteit [4] lijkt uitbreiding van het aantal 
operationele intensive care bedden aangewezen (http://www.bouwcollege.nl/pdf/ut534.pdf en 
http://www.bouwcollege.nl/pdf/ut524.pdf). Recent werd beargumenteerd dat uitbreiding van 
capaciteit uiteindelijk onvermijdelijk zal resulteren in een toename van de vraag [8]. De 
auteur was van mening dat bij een gebrek aan bewezen effectiviteit van de intensive care als 
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zodanig een dergelijke uitbreiding niet gewenst was. Deze discussie valt grotendeels buiten 
het onderwerp van dit artikel. Het is in dit verband wel belangrijk bij uitbreiding van de 
capaciteit duidelijk te maken welke patiënten voor deze voorziening in aanmerking komen. 
Als laatste is het inzichtelijk maken van criteria voor gebruik van intensive care 
voorzieningen een belangrijk kwaliteitsaspect; het bevordert de transparantie van kostbare 
gezondheidszorgvoorzieningen. Publicatie van de criteria bevordert uniformiteit en maakt 
fine-tuning naar lokale omstandigheden en afstemming met andere beroepsgroepen en 
patiëntenverenigingen mogelijk. Brede kennis van de criteria voor opname en ontslag binnen 
de diverse beroepsgroepen is daarnaast nog belangrijk voor de triage en tijdige verwijzing van 
de patiënten die baat hebben bij opname op een intensive care afdeling.  
In de huidige richtlijn wordt aangegeven welke factoren van belang zijn bij de opname op en 
het ontslag van de intensive care afdeling. Voor het opstellen van de genoemde richtlijn 
hebben wij tevens gebruik gemaakt van reeds eerder gepubliceerde richtlijnen [9-12].  
Wij zijn ons ervan bewust dat enkele van de indicaties oneigenlijk gebruik van intensive care 
faciliteiten met zich mee kan brengen. Echter met name in kleinere ziekenhuizen met een 
gemengde intensive care/hartbewaking en beperkte recovery faciliteiten in avond, nacht en 
het weekend kan dit een belangrijk aspect zijn in het optimaliseren van patiëntenzorg en het 
beheersen van de kosten. Deze richtlijn kan dienen als basis voor het ontwikkelen van een 
passend ziekenhuisprotocol met de daarbij behorende besluitvormingsprocedure en 
toegesneden op de situatie in het eigen ziekenhuis.  
Het is duidelijk dat de afspraken betreffende de standpunten en richtlijnen van de NVIC niet 
vrijblijvend zijn. Ze kunnen een cruciale rol spelen bij de beantwoording van de vraag of de 
intensivist als een zorgvuldig en bekwaam medicus heeft gehandeld [13]. Deze belangrijke 
functie van standpunten en richtlijnen geeft ook verplichtingen voor de vereniging. Evaluatie 
van klinische richtlijnen is nodig om na te gaan of ze het gewenste effect op de medische zorg 
hebben, de kwaliteit van de patiëntenzorg erdoor verbetert en om te beoordelen of ze nog 
steeds actueel zijn. Recent heeft de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hiervoor een 
procedure voor geformuleerd [13].  
 
OPNAME OP DE INTENSIVE CARE 
Op een afdeling intensive care worden patiënten met stoornissen van vitale functies behandeld 
en bewaakt. De mogelijkheid bestaat deze vitale functies te ondersteunen en indien 
noodzakelijk over te nemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van complexe technische 
hulpmiddelen en een gespecialiseerd medische en verpleegkundige staf met multidisciplinaire 
inbreng in een speciaal daarvoor ingerichte omgeving.  
De patiëntenpopulatie op een intensive care afdeling bestaat uit patiënten met zeer 
uiteenlopende pathologie waarbij potentieel herstel van de disfunctionerende of falende vitale 
functie(s) en, daarmee samenhangend, profijt van de opname belangrijke kenmerken zijn. 
Beperkingen in de behandeling (geen hartmassage, geen nierfunctievervangende therapie, 
geen mechanische beademing etc) afgesproken vóór opname op de intensive care behoeven 
geen uitsluiting voor het gebruik van intensive care faciliteiten te zijn.  
In zijn algemeenheid geldt dat vroege opname op een intensive care afdeling gewenst is zodat 
een snelle stabilisatie van vitale functies bereikt kan worden en verslechtering van de functie 
van orgaansystemen, waar mogelijk, voorkomen kan worden. In addendum I en II is een 
opsomming gegeven van respectievelijk diagnosegroepen en parameters welke een indicatie 
vormen contact op te nemen met de voor opname verantwoordelijke intensivist. Patiënten 
welke in één van de genoemde diagnosegroepen vallen of voldoen aan één of meer van de 
genoemde parameters zouden namelijk gebaat kunnen zijn bij vroegtijdige opname op de 
intensive care. Met nadruk moet gesteld worden dat het hier gaat om hulpmiddelen om 
patiënten die mogelijk baat hebben bij een opname op de intensive care in een vroege fase van 
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hun ziekte te identificeren. Een diagnose of afwijkende parameter op zich is geen reden voor 
opname. Daarnaast zijn dergelijke opsommingen bijna nooit volledig en kunnen nieuwe 
behandelingsmethoden wijzigingen noodzakelijk maken. In dit kader is frequente 
actualisering van richtlijnen noodzakelijk [14].  
Een patiënt met disfunctionerende of falende vitale functies, die profijt kan hebben van een 
opname op de intensive care, kan ter beoordeling aan de dienstdoende intensivist worden 
aangeboden. Deze bepaalt of de patiënt daadwerkelijk op de intensive care opgenomen wordt. 
De intensivist als ‘gatekeeper’ kan door middel van zijn specifieke kennis de toegang tot zorg 
op de intensive care zorg bewaken en oneigenlijk bedgebruik beperken. De insturend 
specialist of diens vervanger is echter altijd verantwoordelijk voor het verwijzen van de 
patiënt.  
 
PROFIJT VAN DE OPNAME 
In het algemeen kan gesteld worden dat wanneer de patiënt waarschijnlijk geen profijt heeft 
bij de opname, deze opname niet plaats moet vinden. Het kan echter zijn dat het profijt van de 
opname niet duidelijk of onzeker is. In gevallen waarin vitale functies bedreigd zijn kan dan 
toch tot opname besloten worden teneinde verslechtering van deze vitale functies te 
voorkomen. Het profijt van de opname moet daarna zo snel mogelijk vastgesteld worden. Het 
vaststellen van profijt van opname vraagt in bijna alle gevallen multidisciplinaire inbreng 
(intensivist, insturend specialist en eventueel overige behandelaars van een reeds bestaand 
onderliggend lijden) maar behoort tot de professionele verantwoordelijkheid van de 
intensivist. Indien vastgesteld wordt dat de patiënt geen profijt zal hebben van het gebruik van 
intensive care-faciliteiten vormt dit een contra-indicatie voor het (verder) gebruik van deze 
faciliteiten.  
In uitzonderingsgevallen kan tot opname op de intensive care worden besloten terwijl het 
duidelijk is dat de patiënt zelf geen baat zal hebben bij deze opname. Een in dit verband 
algemeen geaccepteerde indicatie voor opname op de intensive care is het preserveren van een 
potentiële of inmiddels geaccepteerde orgaandonor.  
Het in ander verband gebruiken van intensive care faciliteiten om, kortdurend, uitstel van 
overlijden te verkrijgen zal slechts in hoge uitzonderingsgevallen toegepast worden. 
Voorbeelden zijn: voorkomen van overlijden in verband met het onderweg zijn van een 
familielid of het behandelen van een hersendode zwangere patiënt om het kind geboren te 
laten worden. Gezien de veelal moeilijke ethische problemen rond deze opname-indicaties is 
multidisciplinair overleg in deze gevallen onontbeerlijk.  
Het gebruik van intensive care-faciliteiten voor het uitvoeren van uitsluitend diagnostisch 
onderzoek kan in voorkomende gevallen geïndiceerd zijn bij patiënten met een hoog risico op 
vitale complicaties.  
 
WAT KAN HET PROFIJT VAN DE OPNAME ZIJN VOOR DE PATIËNT? 
Het profijt van de opname op de intensive care afdeling moet verwoord worden in het 
uiteindelijke doel van deze opname. Naast het ontslag van de intensive care afdeling is ook 
herstel van disfunctionerende en/of falende orgaansystemen een belangrijk doel van de 
opname. Dit herstel kan compleet of incompleet zijn met blijvende restafwijkingen (afasie, 
insuline behoefte na pancreatitis). Ook kan orgaanfalen persisteren na het ontslag van de 
intensive care (chronische beademing, chronische nierfunctievervangende therapie). In geval 
van incompleet herstel of persisterend orgaanfalen is profijt van de opname slechts bereikt 
wanneer de kwaliteit van leven voor de patiënt acceptabel is.  
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Categorieën, prioriteit van opname en triage 
Aangezien de capaciteit van intensive care afdelingen beperkt kan zijn, is het categoriseren 
van patiënten een belangrijk onderdeel van de expertise van de intensivist. Prioriteit van 
opname heeft veelal te maken met de ernst van ziekte en (on)mogelijkheid de patiënt op een 
andere plaats adequaat te behandelen. In tabel 1 worden 3 categorieën onderscheiden waarbij 
patiënten in categorie 1 de hoogste prioriteit en categorie 3 de laagste prioriteit hebben voor 
opname op de intensive care. Addendum I en II zijn hulpmiddelen bij het bepalen van de 
opname-indicatie (zie ook: Opname op de intensive care).  
In principe moet iedere patiënt die profijt kan hebben bij opname op de intensive care vóór 
opname door een intensivist worden beoordeeld. Vaak ontstaat hierbij het probleem dat de 
beschikbare opnamecapaciteit van de intensive care in het eigen ziekenhuis onvoldoende is 
om aan de aanvraag voor opname te voldoen. De indeling in categorieën en de bijbehorende 
prioriteit voor opname zoals in tabel 1 beschreven kan in dit geval gebruikt worden bij de 
triage van patiënten. Triage beslissingen worden zonder tussenkomst/inbreng van patiënt 
en/of familie door de dienstdoend intensivist genomen.  
De dienstdoende intensivist behoort niet over te gaan tot een medisch zinloze behandeling ook 
al wordt hierom dringend verzocht door patiënt/familie en/of insturend specialist. Het verdient 
aanbeveling in onderhavige gevallen de bij de behandeling van patiënt betrokken disciplines 
bij een dergelijke beoordeling (medisch zinloos) te betrekken.  
 
WELKE PATIËNTEN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR OPNAME? 
Een patiënt die geen profijt heeft van opname op de intensive care behoort in principe niet 
opgenomen te worden. Het wel of niet profijt hebben van opname op de intensive care 
bevindt zich tussen twee extremen. Aan het ene uiterste patiënten die “te goed” zijn voor 
intensive care; stabiele patiënten waarbij het risico dat de patiënt binnen korte tijd een 
interventie/behandeling nodig zal hebben, die niet veilig op de verpleegafdeling uitgevoerd 
kan worden, laag is. Voorbeelden zijn patiënten na perifere vaatchirurgie, intoxicaties zonder 
bewustzijnsstoornissen, milde decompensatio cordis. Aan het andere uiterste patiënten die “te 
slecht” zijn voor intensive care; waarbij slechts het overlijden voor korte tijd uitgesteld zal 
kunnen worden hetgeen alleen in uitzonderingsgevallen een reden voor opname kan en mag. 
Dit betreft patiënten waarbij op grond van de medische expertise van de intensivist niet 
verwacht kan worden dat de behandeling op de intensive care zal resulteren in een voor de 
patiënt acceptabele kwaliteit van leven, patiënten van wie redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat ze geen profijt zullen hebben van intensive care behandeling omdat de patiënt in een 
eindfase van een irreversibel ziekteproces is. Het betreft hier slechts uitstel van overlijden 
(medisch zinloos handelen). Voor patiënten die hersendood zijn wordt slechts een 
uitzondering gemaakt als orgaandonatie eventueel kan plaatsvinden.  
 
CRITERIA VOOR ONTSLAG OF BEËINDIGING VAN DE BEHANDELING 
In het algemeen geldt dat een patiënt ontslagen kan worden van de intensive care wanneer de 
vitale functies zonder ondersteuning stabiel zijn en geen bewaking en of behandeling meer 
behoeven. Dit is de meest voorkomende reden voor ontslag van de intensive care. Echter 
frequent bestaan er “verpleegkundige” argumenten om een patiënt langer op een intensive 
care te verplegen omdat de verpleegkundige belasting te groot is voor de verpleegafdeling. 
Instellingen die beschikken over een stepdown faciliteit (high care en/of medium care) 
kunnen deze patiënten hier naartoe overplaatsen. Frequente beoordeling (meermalen per dag) 
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van de “verblijfsindicatie” is bij veel patiënten aangewezen teneinde de opnamecapaciteit te 
maximaliseren.  
Uit meerdere onderzoeken is duidelijk dat té vroeg ontslag van de intensive care gepaard gaat 
met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Uit landelijke databases is het mogelijk 
gebleken een triagemodel voor ontslag op te stellen [7]. Nu ook in Nederland dergelijke 
initiatieven succesvol zijn [15] kan een dergelijk model in de toekomst ook voor de 
Nederlandse situatie opgesteld worden.  
In een aantal gevallen is er geen uitzicht dat de ingestelde behandeling nog langer medisch 
zinvol is. Het continueren van de behandeling is dan medisch zinloos en moet in principe 
worden gestaakt. Het besluit tot het beëindigen van een medisch zinloze behandeling is een 
medische beslissing die bij voorkeur in multidisciplinair overleg wordt genomen. De 
eindverantwoordelijkheid voor deze beslissing ligt bij de intensivist. De 
familie/vertegenwoordiger behoort van dit besluit op de hoogte te worden gebracht.  
Ook kan het zijn dat de patiënt niet langer instemt met de behandeling hetgeen moet 
resulteren in het staken van deze behandeling mits de patiënt wilsbekwaam is. Indien er 
sprake is van een wilsonbekwame patiënt kan slechts van behandeling afgezien worden indien 
de patiënt in een schriftelijke verklaring, opgesteld in een toestand waarin deze patiënt in staat 
was tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen, een weigering tot verdere 
behandeling heeft vastgelegd. De behandelend intensivist kan van deze wens van de patiënt 
afwijken mits daartoe gegronde redenen zijn. Het staken van de behandeling kan dus formeel 
niet plaatsvinden op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger (curator en mentor) of 
informele vertegenwoordiger (door de patiënt gemachtigde). Ook de echtgenoot, de 
geregistreerde partner of andere levensgezel dan wel, wanneer ook deze personen ontbreken, 
een ouder, kind, broer of zus van de patiënt kunnen hierin de patiënt niet vertegenwoordigen.  
Als laatste kan een behandeling disproportioneel zijn. In dit geval is de behandeling in de 
context van de individuele patiënt niet meer zinvol (voor de patiënt bestaat er geen redelijk 
doel van de behandeling of de lasten van de behandeling wegen niet meer op tegen de baten 
van de behandeling). In dit geval is het oordeel van de patiënt doorslaggevend. Wanneer de 
patiënt niet, meer, wilsbekwaam is weegt het belang van de patiënt het zwaarst bij de 
besluitvorming.  
Een patiënt die stervende is na het staken van de behandeling wordt in principe niet 
overgeplaatst naar een andere afdeling tenzij de patiënt of een vertegenwoordiger hierom 
vraagt of er reeds een langer durende relatie bestaat met de zorgverleners op de 
desbetreffende verpleegafdeling. Wanneer het proces van overlijden langer gaat duren dan 
enkele uren kan eveneens besloten worden tot overplaatsing naar een verpleegafdeling waar 
in veel gevallen meer rust en privacy voor patiënt en familie geboden kan worden.  
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Addendum I: Diagnosegroepen 
Bij het beoordelen van de patiënt aangeboden ter opname op de intensive care is het hanteren 
van klinische diagnosen veelal een hulpmiddel. Hieronder worden verschillende 
diagnosegroepen, gerangschikt naar orgaansysteem opgesomd. Let wel, het voldoen aan één 
van deze diagnoses is zelden de enige reden voor opname.  
 
Als eerste kunnen patiënten onderscheiden worden naar het bestaan van een acute of electieve 
indicatie voor opname. Daarnaast kan een indeling gemaakt worden naar een chirurgisch of 
niet chirurgisch gebonden indicatie.  
Dit resulteert in de volgend indeling:  
I. Acute, niet voorziene IC-behoeftige patiënten 

A. niet OK-gebonden intensive care 
B. postoperatieve intensive care opname is afhankelijk van de grootte van de ingreep 

en eventuele instabiliteit van de patiënt en complicaties tijdens de ingreep.  
II. Geplande IC-behoeftige patiënten  

A. postoperatieve Intensive Care opname is afhankelijk van de grootte van de ingreep 
en eventuele instabiliteit van de patiënt en complicaties tijdens de ingreep. 

B. Niet OK gebonden 
 
Uitgaande van deze indeling kunnen deze groepen verder worden gespecificeerd. 
 
Ad IA: niet OK gebonden intensive care 
1. Circulatoire stoornissen 

1.1. Na reanimatie, m.n. indien patiënt geïntubeerd en beademd is 
1.2. Cardiogene shock 
1.3. Astma cardiale met respiratoire insufficiëntie 
1.4. Hypertensieve crisis 
1.5. Dissectie van de aorta 
1.6. Persisterende hypotensie ondanks adequate volumeresuscitatie  

2. Pulmonale stoornissen 
2.1. Respiratoir falen (acuut of acuut op chronisch), manifest of dreigend bij primair 

pulmonale of primair extra-pulmonale aandoeningen 
2.2. Inhalatie van toxische dampen met bedreigde vitale functies 
2.3. Hypoxemie met dreigende uitputting 
2.4. Massale hemoptoë 
2.5. Longembolieën met hemodynamische instabiliteit 

3. Multi-orgaan stoornissen 
3.1. Sepsis of verdenking op sepsis met dreigende circulatoire en/of respiratoire 

insufficiëntie 
4. Neurologische stoornissen 

4.1. Acuut gestoord bewustzijn eci (GCS <9 en/of dalend) 
4.2. Coma met opgehelderde oorzaak 

4.2.1. Meningo-encephalitis 
4.2.2. Intracraniële of subarachnoïdale bloeding 
4.2.3. Patiënten die hersendood zijn of hersendood kunnen worden waarbij agressieve 

behandeling gewenst is ivm een orgaandonatie 
4.3. Neuromusculaire ziekte met verslechterende pulmonale functie 
4.4. Status epilepticus 
4.5. Schedeltrauma (GCS <9 en/of dalend) 

5. Intoxicaties 
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5.1. Hemodynamische instabiliteit in het kader van een intoxicatie 
5.2. Intoxicatie met gestoord bewustzijn en een verhoogde kans op aspiratie en/of 

hypoventilatie  
5.3. Intoxicatie met (gegeneraliseerde) insulten 
5.4. Intoxicatie met middelen die een acute, levensbedreigende complicatie kunnen 

veroorzaken 
6. Gastrointestinaal 

6.1. Bloeding met persisterende hemodynamische instabiliteit, angina pectoris en/of 
significante co-morbiditeit (decompensatio cordis,  etc) 

6.2. Acuut of progressief leverfalen 
6.3. Acute ernstige pancreatitis 

7. Endocriene en metabole stoornissen 
7.1. Keto-acidose met hemodynamische instabiliteit, gedaald bewustzijn, respiratoire 

disfunctie of ernstige acidose 
7.2. Hyperthyreoïdie met hemodynamische instabiliteit of hypothyreood coma 
7.3. Hyperosmolaire status met veranderd bewustzijn (polyglobulie, polycythemia, 

hyperosmolair coma diabeticum) 
7.4. Addisonse crisis 
7.5. Hypercalciemie met hemodynamische instabiliteit 
7.6. Hypo- of hypernatriemie met veranderd bewustzijn of insulten 
7.7. Hypo- of hypermagnesiemie met instabiele hemodynamiek of ritmestoornissen 
7.8. Hypo- of hyperkaliemie met ritmestoornissen of spierzwakte 
7.9. Hypofosfaatemie met dreigende respiratoire disfunctie 

8. Renale stoornissen 
8.1. Oligo-anurie ondanks adequate vullingsstatus of bij twijfel aan vullingsstatus, tenzij 

het een stabiele patiënt betreft bij wie reeds de indicatie tot intermitterende 
hemodialyse is gesteld. 

9. Trauma 
9.1. enkelvoudig of meervoudig trauma met dreigende circulatoire of respiratoire 

disfunctie  
10. Diversen 

10.1. Pre-eclampsie, onvoldoende reagenend op therapie 
10.2. Hypothermie/Hyperthermie (<34 of >40 0C) 
10.3. Verbranding (>25% BSA, of >10% Graad III) 
10.4. Behandeling met fibrinolytica (afhankelijk van locale situatie) 

 
Ad IIB: geplande, niet OK gebonden opname 
1. Nierfunktievervangende therapie 
2. Hemodynamische evaluatie 
3. Behandelingen met groot risico op complicaties 
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Addendum II: Parameters 
In veel omstandigheden kan het gebruik van parameters bij het beoordelen van 
bovengenoemde diagnosecategorieën behulpzaam zijn. Deze lijst van parameters is per 
definitie arbitrair en kan indien nodig aangepast worden aan de lokale situatie. Het is goed 
zich te realiseren dat genoemde waardes voor deze parameters niet afgeleid zijn uit 
prospectief gerandomiseerd onderzoek maar slechts een oriëntatiepunt vormen in de 
beoordeling van de patiënt. Het bestaan van de parameter dan wel het ontbreken ervan moet 
meegenomen worden in de volledige beoordeling van de patiënt en vormt slechts één element 
in deze beoordeling.  
Bijvoorbeeld: Bij een patiënt die op de eerste hulp gepresenteerd wordt met een diastolische 
bloeddruk van 130 mmHg is het goed intensive care opname te overwegen. Wanneer de 
hypertensie preëxistent is en er verder geen belangrijke problemen zijn zal intensive care 
opname niet nodig zijn. Wanneer de patiënt eveneens een hypoxemie en ernstige 
nierfunctiestoornissen heeft kan opname op de intensive care geïndiceerd zijn.  
 
1. Vitale parameters 

1.1. Hartfrequentie <40 of >150 /min 
1.2. Systolische bloeddruk <80 mm Hg of een daling van >40 mm Hg ondanks 

vloeistofresuscitatie 
1.3. Diastolische bloeddruk >120 mm Hg 
1.4. Gemiddelde arteriële bloeddruk <60 mm Hg 
1.5. Ademhalingsfrequentie < 6/8? of >35 per minuut 

2. Laboratorium parameters (nieuw ontstaan) 
2.1. Natrium < 110 mmol/l of >170 mmol/l 
2.2. Kalium <2.0 mmol/l of >7.0 mmol/l 
2.3. Arterieel lactaat >4.5 mmol/l al of niet in combinatie met een acidose 
2.4. PaO2 <6.7 kPa (50 mm Hg) 
2.5. Arteriële pH < 7.1 of >7.7 
2.6. Glucose > 45 mmol/l 
2.7. Calcium >3.75 mmol/l 
2.8. Toxische concentratie van een geneesmiddel bij een hemodynamisch/ventilatoir 

instabiele patiënt of patiënt met bewustzijnsstoornissen 
3. Radiologische bevindingen bij specifiek onderzoek op klinische indicatie 

3.1. Intracerebrale bloeding met aanwijzingen voor verhoogde intracraniële druk en/of 
GCS < 9 

3.2. Subarachnoïdale bloeding met aanwijzingen voor verhoogde intracraniële druk en/of 
GCS < 9 

3.3. Contusiehaarden met aanwijzingen voor verhoogde intracraniële druk 
3.4. Aanwijzingen voor ruptuur/perforatie van blaas, lever, milt, oesophagus, uterus, darm 

in combinatie met hemodynamische instabiliteit 
3.5. Dissectie van de aorta 

4. Nieuwe acuut ontstane bevindingen bij lichamelijk onderzoek 
4.1. Asymmetrische pupillen bij patiënt met gestoord bewustzijn 
4.2. Verbranding >25% van het lichaamsoppervlak of >10% Graad III 
4.3. Anurie 
4.4. Luchtwegobstructie (niet door astma bronchiale) 
4.5. Coma 
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4.6. Status epilepticus 
4.7. Cyanose 
4.8. Tamponade 
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Tabel 1. Prioriteit voor opname op de intensive care 
Categorie  Kenmerken van de patiënten 
Categorie 
1 

• Patiënten met een levensbedreigend, potentieel reversibel falen van vitale 
functies (ademhaling, bloeddruk en cardiale pompfunctie) 

• Patiënten met twee of meer acuut disfunctionerende orgaansystemen met 
risico op het ontstaan van een levensbedreigende situatie 

Categorie 
2 

• Patiënten met een manifest disfunctioneren of falen van één of meer 
orgaansystemen die in een stabiele toestand elders in het ziekenhuis 
verblijven op een plaats waar een adequate eerste behandeling kortdurend 
kan plaatsvinden (eerste hulp afdeling, operatiekamer) 

• Patiënten met een chronisch onderliggend lijden, hetgeen hen in de 
dagelijkse activiteiten beperkt, met een dreigende stoornis van de vitale 
respiratoire of circulatoire functie  

• Patiënten die in een stabiele toestand verkeren waar deze toestand echter 
in korte tijd kan overgaan in het falen/disfunctioneren van de respiratoire 
en of circulatoire functie zoals bijvoorbeeld ten gevolgen van een 
intoxicatie 

Categorie 
3 

• Postoperatieve patiënten die ten gevolge van de aard en/of duur van de 
ingreep mechanische beademing en/of intensieve bewaking en/of 
behandeling behoeven  

• Patiënten met stabiele disfunctie van twee of meer orgaansystemen 
veroorzaakt door een niet-preëxistent lijden op een algemene 
verpleegafdeling 

• Patiënten met een disfunctionerend orgaansysteem waarbij intensieve 
(hemodynamische) bewaking een bijdrage levert aan de diagnostiek en 
behandeling. Kan ook op de CCU indien primair cardiaal probleem. 

• Patiënten die (circulatoir) geoptimaliseerd worden voor een electieve 
chirurgische ingreep 

Patiënten in categorie 1 hebben de hoogste prioriteit voor opname op de intensive care. 
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