Voorwoord
Vol trots presenteert de landelijke werkgroep kinder intensive care haar 5e richtlijnen:
"landelijke verpleegkundige richtlijnen voor de zorg rondom het kind met respiratoire
aandoeningen".
Wederom niet in syllabus vorm maar, een digitale versie.
Al meerdere jaren zet de landelijke werkgroep zich in voor richtlijnen en bijscholingen en er
zijn inmiddels 5 landelijke richtlijnen verschenen. Ook organiseert zij voor de 5e keer een
landelijke bijscholing waar verpleegkundigen van diverse afdelingen hun kennis over het kind
met respiratoire aandoeningen kunnen bijspijkeren.
Het doel van de werkgroep is:
*
Het bevorderen van meer uniformiteit van verpleegkundige zorg in de 8 kinder IC centra
in Nederland.
*
Kennisoverdracht naar collega-verpleegkundigen in eigen centra.
*
Kennisoverdracht naar collega- verpleegkundigen in perifere centra. Waarmee we
doelen op kinder-, SEH-, ambulance- en IC verpleegkundigen die te maken krijgen met
ernstig zieke kinderen.
We willen deze doelen bereiken door het opstellen van richtlijnen, organiseren van
bijscholingen en het bijhouden van onze website: www.picu.nl.
2014 staat in het teken van het kind met respiratoire aandoeningen, een veel voorkomend
onderwerp waar iedereen mee te maken krijgt in de kinderverpleging. In de syllabus komen
een aantal onderwerpen aan de orde zoals:






Respiratoire ziektebeelden
Ademhalings ondersteuning
Thoraxtrauma
Thoraxdrains
Longtransplantatie.

De richtlijnen zoals ze hier voor u liggen zijn tot stand gekomen door kennis en ervaring uit
de 8 kinder IC centra te bundelen. Dit is gebeurd onder supervisie van kinderintensivisten uit
alle centra. We benadrukken dat het richtlijnen zijn en geen protocol en dat er in de diverse
centra op verschillende manieren mee om kan worden gegaan.
Wel hopen we dat deze richtlijnen u kunnen helpen de zorg voor het kind met respiratoire
aandoeningen te optimaliseren.
Namens de werkgroep;
Saskia van Boxtel
Kinder Intensive Care Verpleegkundig, VU medisch centrum
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Respiratie
Respiratie kan worden gedefineerd als een ademhaling waarbij ‘schone lucht’ rijk aan
zuurstof, wordt ingeademd en ‘vuile lucht’, ontdaan van zuurstof en voorzien van koolzuur,
wordt uitgeademd. Maar de respiratie omvat veel meer dan deze grove definitie weergeeft.
Een meer algemene definitie die beter aangeeft wat onder respiratie wordt verstaan, luidt; het
fysisch en chemisch proces waardoor het organismen zijn cellen en weefsels van zuurstof
voorziet en tegelijk het organisme ontdoet van koolzuur gevormd tijdens energieproducerende
processen.
De essentiele componenten die tezamen de respiratie van het organisme mogelijk maken zijn;
de alveolaire ventilatie, de oxygenatie van bloed, het transport van zuurstof via bloed naar de
weefsels, de opname en het verbruik van zuurstof door de cellen en weefsels. Iedere
component van deze keten heeft twee elementen; de alveolaire ventyilatie dienst om CO2 uit
te ademen en O2 op te nemen.
Het bloed vervoert niet alleen O2 naar de weefsels, maar voert ook CO2 van de weefsels af
naar de long.
De verpleging van kinderen met ademhalingsmoeilijkheden is er met name op gericht om dit
proces gaande te houden. Verstoring van de respiratie kan leiden tot een levensbedreigende
situatie.
Aangezien de anatomie en (patho)fysiologie van kinderen verschilt met die van volwassenen,
is het voor een juiste behandeling van respiratoire aandoeningen noodzakelijk, deskundig
personeel en de juiste materialen aanwezig zijn.

Observatie

Observatie van een kind is zeer belangrijk. Het jonge kind kan niet gericht aangeven wat het
voelt. Afwijkend gedrag of huilen zijn vaak de enige aanwijzingen dat het kind zich niet goed
voelt. Bij een respiratoire insufficiëntie zal het kind, afhankelijk van de ernst van de
ademhalingsmoeilijkheden, verschijnselen vertonen die van nauwelijks merkbaar tot zeer
ernstig kunnen zijn. Algemene verschijnselen zijn: slecht eten, lusteloosheid, bleekheid of
cyanose en koorts.
Aandoeningen van de luchtwegen vragen veel energie van het kind. Door uitputting
verslechtert de conditie, in ernstige gevallen resulterend in een adem- en hartstilstand. Dit
proces kan, vooral bij jonge kinderen zeer snel verlopen.
De observaties van respiratoire insufficiëntie.

ademhaling:
 frequentie
 ritme
 diepte
houding:
 positie van het hoofd
 onrust
 voorkeurshouding

geluid:
 stridor
 kreunen

ademarbeid:





neusvleugelen
intrekkingen
thoraxbewegingen
gebruik van de hulpademhalingsspieren

kleur:




rood
centrale cyanose
bleek-grauw
circulatie:
 hartfrequentie
 pulsaties
 bloeddruk

bewustzijn:






verbale mogelijkheden
onrust
lijdzaam
convulsies
bewustzijnsverlaging

Ademhaling

De ademhalingsfrequentie van een pasgeborene bedraagt ongeveer 40 per minuut. Door de
vaak snelle en oppervlakkige ademhaling is het tellen niet gemakkelijk. Zuigelingen ademen
de eerste drie levensmaanden door de neus. Normale zuigelingen kunnen soms een
kortdurende ademstilstand hebben. Om deze reden moet de ademhaling gedurende een minuut
worden geteld. De voorkeur gaat ernaar uit de ademhaling te tellen als het kind in rust is. Bij
kinderen met een respiratoire insufficiëntie zal dit niet altijd mogelijk zijn.
Normale ademhalingsfrequentie bij kinderen.
Leeftijd in jaren
0- 1
1- 3
3- 5
5-12
12-18

Ademhaling per minuut
30-60
24-60
22-34
18-30
12-20

Het ademritme en de ademdiepte bij kinderen is afhankelijk van de omstandigheden. In
situaties van lichamelijke inspanning kunnen de frequentie en diepte toenemen. Factoren die
de ademhaling kunnen verstoren zijn onder andere angst, onrust, pijn, inspanning en infecties.

Houding

Benauwde kinderen nemen vaak een voorkeurshouding aan. Deze is afhankelijk van de
oorzaak van het respiratoir falen en de leeftijd van het kind. Een typische voorkeurshouding
bij een zuigeling met een hoge luchtwegobstructie is het achterover buigen van het hoofd om
de luchtwegen open te houden. Oudere kinderen gaan meestal rechtop zitten. Een kind met
bijvoorbeeld een epiglottitis zoekt zelf een houding waarbij de luchtpassage nog het beste
mogelijk is. Het kind wil niet liggen, zit licht voorovergebogen met de mond iets open.
Wijziging van de positie kan leiden tot een fatale obstructie van de larynxingang door de
gezwollen epiglottis.

Geluid

Een gierende, piepende en een bemoeilijkte ademhaling (stridor) wijst op een vernauwing van
de luchtwegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een inspiratoire en expiratoire stridor.
Een inspiratoire stridor wijst op een hoog (boven de stembanden) gelegen obstructie. Een
dergelijke stridor gaat vaak gepaard met intrekkingen van de thoraxwand.
Een lage luchtwegobstructie wordt gekenmerkt door een expiratoire stridor met een verlengde
piepende (wheezing) uitademing (verlengd expirium), een snelle oppervlakkige ademhaling,
gebruik van de hulpademhalingsspieren en cyanose.
Een opvallend verschijnsel bij zuigelingen is het kreunen. Door de glottis te vernauwen wordt
tijdens de uitademing de luchtstroom geremd. Hierdoor blijft in de longen de positieve druk
(‘intrinsic PEEP’) beter bewaard. Deze uitademing veroorzaakt een kreunend geluid. Na de
geboorte is kreunen een fysiologisch teken van stabilisatie van de functionele residu capaciteit
(FRC). Kreunen kan ook een teken zijn van pijn.

Ademarbeid
Neusvleugelen
Bij zuigelingen is het neusvleugelen een van de eerste kenmerken van dyspnoe (ademnood).
Door de neusvleugels tijdens de inspiratie te verwijden wordt gepoogd om de weerstand in de
hogere luchtwegen tijdens de inspiratie te verlagen.
Intrekkingen
Bij een luchtwegobstructie moet het kind meer ademarbeid verrichten om een goede ventilatie
te bewerkstelligen. Een geringe luchtwegobstructie kan het kind vaak compenseren door het
verrichten van meer ademarbeid. Een kind dat meer dan normale ademarbeid moet verrichten,
zal snel uitgeput raken; dit leidt tot een respiratoire insufficiëntie.

Tijdens de inademing ontstaat er onderdruk, waardoor de thoraxwand naar binnen wordt
gezogen. Dit gaat vergezeld met intrekkingen. De intrekkingen zijn dieper naarmate de
thoraxwand minder stevig is en de ademhalingsbewegingen krachtiger zijn.
Thoraxbewegingen
Bij een normale ademhaling bewegen de thoraxhelften symmetrisch. Een asymmetrische
beweging kan wijzen op een pneumothorax of atelectase. Door de duimen op het sternum te
plaatsen en met gespreide vingers de thorax te omvatten kan geobserveerd worden of de excursies symmetrisch zijn.
Kinderen hebben tot de leeftijd van ongeveer zeven jaar een buikademhaling. Bij zuigelingen
is de thoraxwand slap en rond van vorm, waardoor de thorax als het ware in een
inspiratiestand staat. Hierdoor kan de zuigeling in geval van ademnood nauwelijks de
longinhoud vergroten. Bij ernstige dyspnoe worden tijdens de inspiratie de onderste ribben
zijwaarts uitgezet en is de buik bol. Het gebruik van de hulpademhalingsspieren is zichtbaar
aan de nek- en schouderspieren. Deze inspanningen vragen veel ademarbeid waardoor het
kind uitgeput kan raken. Een versnelde en oppervlakkige ademhaling is vaak het eerste teken
van uitputting.

Kleur

De normale kleur van à terme geboren zuigelingen is rozerood. Bij zuigelingen kan een
maskertje, een blauwe verkleuring rond de mond en oogleden, optreden. Dit verschijnsel doet
zich vooral voor bij een grote inspanning, zoals drinken en huilen. Jonge kinderen zien
meestal bleek door perifere vasoconstrictie, terwijl zichtbare cyanose bij een acute respiratoire
insufficiëntie meestal een laat verschijnsel is.
Bij cyanose vertonen de huid en slijmvliezen een blauwe verkleuring. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen een perifere en centrale cyanose. Bij een perifere cyanose vertonen de
extremiteiten een blauwe verkleuring; de slijmvliezen van de mond en oogleden blijven roze.
Perifere cyanose komt onder andere voor bij koude en shock. Centrale cyanose wijst op een
ernstig tekort aan zuurstof in de weefsels (hypoxie). De extremiteiten en het slijmvlies van de
mond en oogleden zijn blauw verkleurd. De waarneming van cyanose wordt onder andere
beïnvloed door de kwaliteit van het licht, kleur en dikte van de huid. Het is objectiever om de
zuurstofspanning (pO2) en zuurstofsaturatie (SO2) te bepalen.
Een bleekgrauwe kleur wijst meestal op een verslechtering van de conditie van het kind.
Bij een ventilatoire insufficiëntie die zich langzaam ontwikkelt, ontstaat er een CO2-stapeling.
Tengevolge van vasodilatatie zal het kind, vooral op de wangen, een rode kleur hebben.

Circulatie

Het optreden van een pulsus paradoxus (het wegvallen van de polsslag tijdens de inspiratie) is
een verschijnsel bij ernstige hoge luchtwegobstructies. Door de heftige en diepe
ademhalingspogingen ontstaat een sterke stijging van de negatieve druk in de thorax
gedurende de inspiratie, waardoor het uitstromen van het bloed uit de thorax wordt
belemmerd.
Een tachycardie is vaak het eerste verschijnsel van uitputting. Later ontstaat er als gevolg van
hypoxie een bradycardie met bloeddrukdaling en uiteindelijk asystolie.

Bewustzijn

Bij kinderen wordt hypoxie meestal veroorzaakt door een respiratoire insufficiëntie. Toename
van de hypoxie maakt het kind onrustig, angstig en prikkelbaar. In een later stadium is het
kind lusteloos en suf. Als gevolg van de hypoxie kunnen convulsies optreden.

Bewaking
Kinderen met ademhalingsmoeilijkheden moeten uiterst nauwlettend worden bewaakt. Als
gevolg van uitputting of hypoxie kunnen cyanose en een bradypnoe en/of apnoe optreden. De
ademnood vraagt veel ademarbeid van het kind en als niet tijdig wordt ingegrepen, zal het
kind uitgeput raken. Er zijn diverse apparaten op de markt die gebruikt kunnen worden om het
kind te bewaken. Deze apparaten dienen slechts als hulpmiddelen bij de bewaking te worden
beschouwd.

Monitor
Een tachypnoe is het belangrijkste compensatiemechanisme voor het kind met
ademhalingsmoeilijkheden. De bewakingsapparatuur moet daarom geschikt zijn om
nauwkeurig snelle hoge ademhalingsfrequenties en oppervlakkige thoraxbewegingen te
kunnen meten. De boven- en ondergrens van de alarmen moeten nauwkeurig worden
ingesteld en de monitor moet tevens een apnoe kunnen registreren.
Met behulp van de meeste hartbewakingsmonitoren kan tegelijkertijd het hartritme en de
ademhalingsfrequentie worden gemeten. Bij deze methode wordt de ademhalingsfrequentie
geteld met behulp van de drie ECG-elektroden die het weerstandsverschil registreren, dat
ontstaat door de borstkasvergroting en -verkleining.
Een nadeel van deze methode is dat alle bewegingen van de thorax worden geregistreerd. Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewegingen die een effectieve ademhaling tot gevolg
hebben en bewegingen die het gevolg zijn van onrust.
De ademhalingsfrequentie kan ook worden gemeten met behulp van een sensor voor de
mond/neus. De sensor meet het temperatuurverschil van de in- en uitgeademde lucht.

Transcutane gasanalyse

Gaswaarden kunnen op een niet-invasieve manier worden gemeten. De meting geschiedt dan
door de huid heen (transcutaan), waarbij gebruikgemaakt wordt van speciale elektroden,
transducers en sensoren, die op de huid van het kind worden bevestigd.
Zuurstofspanning
De bewaking van de zuurstofspanning in het bloed door middel van transcutane gasmeting
biedt de mogelijkheid pasgeborenen en met name prematuren met een respiratoire
insufficiëntie te beschermen tegen de toxische effecten van zuurstof en om veranderingen van
de zuurstofspanning in het bloed tijdig te ontdekken.

De transcutane meting van de zuurstofspanning (ptcO2) in het bloed gebeurt door het meten
van de in de huid aanwezige gassen die door de huid diffunderen. Deze gassen worden met
behulp van een sensor gemeten. Om de gasdiffusie adequaat te kunnen meten moet de huid en
het onderliggend vaatbed verwarmd worden tot ongeveer 43 . Een meting bij een temperatuur
lager dan 42 is niet betrouwbaar. Bij een temperatuur boven de 45 ontstaan er
verbrandingsverschijnselen. Factoren die de meting beïnvloeden zijn hypotensie en perifere
vasoconstrictie. Om verbranding van de huid te voorkomen moet de elektrode elke twee uur
worden verplaatst. De meting wordt onbetrouwbaar naarmate de huid dikker wordt; om deze
reden wordt de ptcO2-meting hoofdzakelijk bij pasgeborenen toegepast.
Koolzuurspanning
De transcutane meting van de koolzuurspanning vindt op een vergelijkbare manier plaats. Een
warme huid beïnvloedt de pCO2-meting; een verwarmde sensor is niet nodig. De meting blijft
betrouwbaar bij hypotensie en een verminderde cardiac output.
Moderne apparatuur heeft een gecombineerde O2- en CO2-sensor. Een computer corrigeert de
invloed van de warme huid op ptcCO2-meting.
Zuurstofsaturatie
Met behulp van de pulse-oxymeter kan continu de arteriële hemoglobinezuurstofverzadiging
worden gemeten. De saturatiewaarde wordt uitgedrukt in procenten. De saturatie is geen maat
voor de hoeveelheid zuurstof, dit is afhankelijk van de hoeveelheid hemoglobine. Het principe
van de saturatiemeting is gebaseerd op fotospectrometrie. De meting wordt verricht met
behulp van een zogenoemde oxysensor. Deze bevat twee lichtgevende dioden ( LED) en een
fotodiode als ontvanger. Elke diode zendt licht met een bepaalde golflengte uit. De arteriële
zuurstofsaturatie wordt berekend aan de hand van het verschil in de lichtabsorptie van de met
zuurstof verzadigde hemoglobine (HbO2) en niet-verzadigde hemoglobine binnen een
vaatbed. Er zijn oxysensoren in diverse uitvoeringen voor zuigelingen, kinderen en
volwassenen. Bij zuigelingen worden deze bevestigd om een voetje of handje, bij grotere
kinderen om de vinger of teen. Afwijkende waarden kunnen ontstaan indien tevens
fototherapie wordt gegeven of wanneer een andere sterke lichtbron zich in de directe
nabijheid van de sensor bevindt. Tevens kunnen andere waarden optreden bij kinderen met
een donkere huidkleur, met een slechte perifere doorbloeding, bij kinderen met een laag
hemoglobinegehalte en bij erg beweeglijke kinderen.

Alveolaire gasanalyse
De koolzuurconcentratie in de uitgeademde lucht (pCO2) kan met behulp van een capnograaf
worden gemeten. De werking berust op het feit dat koolzuurgas specifiek geabsorbeerd wordt
door infrarood licht. De alveolaire gasmeting van de koolzuurconcentratie in de uitgeademde
lucht geeft direct informatie over de alveolaire ventilatie van het kind. De meting van de
pCO2 kan op twee verschillende manieren geschieden:

De mainstream sampling. Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van een CO2transducer die een directe meting geeft. Voorkomen moet worden dat de zware
transducer te veel tractie aan de endotracheale tube geeft. Tevens kan de transducer de
dode ruimte vergroten.

De sidestream-sampling. Bij deze methode wordt het expiratoire gas via een adapter
afgezogen en buiten het ademcircuit door middel van een capnograaf geanalyseerd. Er
treedt een vertraging van één à twee seconden op tussen het moment van afname en
meting. De vertraging is niet van invloed op de meting.

Capnografie wordt gebruikt voor de bewaking van de respiratoire functie maar geeft ook een
indruk van de circulatie van het kind.

Ondersteuning

De verpleegkundige zorg is erop gericht de luchtweg vrij te houden. Er moet altijd
geanticipeerd worden op een volledige luchtwegobstructie of op een respiratoire
insufficiëntie. Hierbij kan een goede observatie van levensbelang zijn. Tevens dienen
stressvolle ingrepen bij het kind zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Houding

Benauwde kinderen nemen vaak een voorkeurshouding aan. Deze is afhankelijk van de
oorzaak van het respiratoir falen en de leeftijd van het kind. Het verdient aanbeveling om deze
houding niet te veranderen.
In rugligging wordt bij zuigelingen het diafragma door de buikorganen omhooggeduwd
waardoor de onderste longgebieden zich minder kunnen ontplooien. Buikligging blijkt soms
gunstig te zijn. Bij zuigelingen is het diafragma de belangrijkste ademhalingsspier. Hypoxie
en een tachypnoe kunnen het diafragma sterk belasten, waardoor het kind uitgeput kan raken.
In buikligging neemt de intra-abdominale druk toe en wordt het diafragma meer
koepelvormig, hetgeen kan resulteren in een betere diafragmafunctie.

Uitzuigen bovenste luchtwegen van het niet-geïntubeerde kind

Bij de slijmvorming in de neus of mond moet het kind meer ademarbeid leveren. Als het kind
niet meer in staat is om door hoesten of doorzuchten het slijm of secreet te verwijderen, is
uitzuigen van de bovenste luchtwegen geïndiceerd.
Uitvoering
Het verdient aanbeveling om het uitzuigen door twee verpleegkundigen te laten verrichten. De
reden hiervan is dat het kind tijdens het uitzuigen onrustig kan worden of instabiel kan zijn.
Het hoofd van het kind wordt gefixeerd, de uitzuigcatheter wordt met kraanwater natgemaakt
en vervolgens via het neusgat ingebracht. Bij het gelaat van het kind wordt zuurstof gehouden
tijdens en onmiddellijk na het uitzuigen.
Meestal ondervindt de catheter weerstand, bijna direct nadat deze in de neus is ingebracht. De
catheter stuit dan op de achterkant van de nasopharynx. De handeling wordt vergemakkelijkt
door de cathetertip in licht gebogen vorm in te brengen. Een afwijkend septum of een poliep
is soms de oorzaak van het feit dat de catheter niet goed doorgevoerd kan worden. Als er
weerstand wordt gevoeld moet via het andere neusgat worden uitgezogen. Indien de catheter
geen obstructie ondervindt, kan deze voorzichtig, met gestadige druk en gecombineerd met
een draaiende beweging, verder ingebracht worden totdat het kind begint te hoesten.
Vervolgens wordt de catheter zuigend en met een draaiende beweging teruggetrokken. Het
kind moet eerst rusten voordat het een tweede keer uitgezogen kan worden.

Kinderen van wie de bovenste luchtwegen vaak worden uitgezogen, dienen te worden
aangesloten op de hartbewakingsmonitor. Langdurig uitzuigen kan uitmonden in een
bradycardie als gevolg van hypoxie en nervus vagusprikkeling. Indien deze symptomen zich
voordoen, moet de uitzuigcatheter direct worden teruggetrokken en kan het noodzakelijk zijn
het kind door middel van masker en ballon te beademen.
Bij kinderen met stollingsstoornissen, schedelbasisfracturen, recente neusoperaties en
tumoren in de nasopharynx is het raadzaam met de behandelend arts te overleggen over
eventuele contra-indicaties met betrekking tot het uitvoeren van een uitzuigprocedure.

Zuurstoftoediening

Zuurstof is noodzakelijk voor de produktie van energie. Het doel van een behandeling met
zuurstof is het bestrijden en/of voorkomen van hypoxie. Vooral de hersenen, nieren, lever en
bijnieren zijn slecht bestand tegen een zuurstoftekort. Zuurstof is een geneesmiddel en moet
derhalve volgens voorschrift worden toegediend. Hoge zuurstofconcentraties kunnen (in
combinatie met hoge beademingsdrukken) bij pasgeborenen bronchopulmonale dysplasie
(BPD) en retinopathie of prematurity (ROP) (vaatproliferatie van het netvlies bij prematuren)
veroorzaken. Het is daarom noodzakelijk dat de zuurstoftoediening zorgvuldig wordt
bewaakt. Dit kan enerzijds plaatsvinden door middel van een zuurstofconcentratiemeter en
anderzijds door middel van een continue meting van de zuurstofsaturatie (SO2) met behulp
van een pulse-oxymeter. De saturatie mag maximaal 99% bedragen. Indien de pulse-oxymeter
een saturatie van 100% aangeeft, bestaat de mogelijkheid dat het kind te veel zuurstof krijgt
toegediend.
Bij kinderen is de inspiratoire peak flow veel lager dan bij volwassenen. Het is daarom
mogelijk bij kinderen een hogere ingeademde zuurstoffractie (FiO2) te bereiken met relatief
eenvoudige middelen. De wijze van zuurstoftoediening is afhankelijk van de leeftijd van het
kind.
Zuurstof via couveuse
Pasgeborenen met ademhalingsmoeilijkheden worden over het algemeen in een couveuse
verpleegd. De couveuse biedt mogelijkheden voor een goede observatie, temperatuurregulatie
en zuurstoftoediening. In verband met de toxische werking van zuurstof is het noodzakelijk
om continu de zuurstofconcentratie dicht bij het hoofd van de pasgeborene te meten. De
meeste couveuses beschikken over een systeem dat automatisch het FiO2 herstelt nadat de
deuren open zijn geweest.
Zuurstof via helm
De helm (Gairdnerbox) is een koepel van plexiglas, die over het hoofd van het kind wordt
neergezet. De helm kan toegepast worden bij zuigelingen en kleine kinderen. Om het FiO2
constant te houden moet men ervoor zorgen dat de helm niet onnodig wordt opgetild. De
zuurstof die wordt gegeven moet bevochtigd en verwarmd zijn om afkoeling van het kind te
voorkomen.
Aandachtspunten
Bij de verpleging van een kind onder de helm dient men te letten op:

juiste dosering en bewaking van het zuurstofpercentage,

temperatuurbewaking,






voorkomen van smet- en drukplekken,
voorkomen van condenswater in de zuurstofslang,
het waarborgen van voldoende flow om CO2-stapeling te voorkomen (6-12 l/min.,
afhankelijk van de grootte van de helm),
voorkomen dat de helm door dekens wordt afgesloten, waardoor CO2-stapeling ontstaat.

In verband met de toxische werking van zuurstof is het noodzakelijk om continu de
zuurstofconcentratie dicht bij het gezicht van het kind te meten. Bovenstaande
aandachtspunten gelden ook voor de verpleging van een kind in een zuurstoftent.
Zuurstoftent
Kinderen die niet meer onder de helm passen kunnen in een zuurstoftent worden verpleegd.
De maximale FiO2 bedraagt 0,4. De zuurstof die wordt gegeven, moet bevochtigd en
verwarmd zijn om afkoeling van het kind te voorkomen. Nadat de tent geopend is duurt het
geruime tijd voordat het FiO2 zich heeft hersteld. De zuurstofconcentratie wordt continu dicht
bij het gezicht van het kind gemeten.
Zuurstof via neusbril
De neusbril heeft twee korte uitsteeksels die in de neusgaten worden geplaatst. De neusbril is
prettiger dan een zuurstofmasker en wordt door de meeste kinderen goed verdragen. Het kind
kan eten, drinken en praten terwijl de effectiviteit van de zuurstoftoediening nauwelijks wordt
beïnvloed. De maximaal te bereiken FiO2 is afhankelijk van de inspiratoire peak flow, de
zuurstofstroom, de ademhalingsfrequentie, het volume van de nasopharynx en de lengte van
de expiratoire pauze. Tijdens de expiratoire pauze ontstaat er een ophoping van zuurstof in de
luchtwegen en in de nasopharynx. Een zuurstofflow van > 4 l/min. kan uitdroging van de
slijmvliezen veroorzaken.
Zuurstof via masker
Zuurstoftoediening via een masker is niet gebruikelijk bij zuigelingen en peuters en kan niet
langdurig toegepast worden. Deze kinderen begrijpen vaak niet waarom zij het masker nodig
hebben en zullen dan ook alles in het werk stellen om het kwijt te raken. Tevens bestaat het
gevaar dat het kind onrustig wordt en daardoor gaat hyperventileren. Indien men toch zuurstof
via een masker wil toedienen, moet ervoor gezorgd worden dat het kind een passend masker
krijgt. Er bestaan diverse methoden, elk geschikt voor een bepaald doel
Het simple masker
Het simple masker heeft openingen aan beide zijden van het masker. Het bevat geen kleppen
of reservoir. Bij kinderen waarbij een FiO2 van meer dan 0,4 wordt nagestreefd, kan dit
masker geïndiceerd zijn. Een FiO2 van 0,8 is haalbaar. Tijdens het eten en drinken wordt de
zuurstoftoediening onderbroken. Er moet voldoende flow worden gegeven, omdat het kind
anders door de zijkanten van het masker alleen kamerlucht kan inademen. Om
koolzuurstapeling te voorkomen dient de zuurstofflow groter te zijn dan het
ademminuutvolume van het kind.
Het partial rebreathing masker
Dit masker heeft een zuurstofreservoir zonder kleppen. De zuurstof stroomt direct het
reservoir in en het kind ademt zuurstof uit het reservoir en ongeveer een derde deel van het
uitgeademde slagvolume in. Met dit masker kan een FiO2 van 0,6 en meer bij kleine kinderen
worden bereikt.

Non-rebreathing masker
Dit masker heeft een zuurstofreservoir met twee kleppen. De inspiratieklep zorgt ervoor dat
de zuurstof uit het reservoir naar het masker kan stromen en verhindert dat de uitgeademde
lucht naar het reservoir kan terugstromen. De tweede klep opent gedurende de uitademing
maar sluit tijdens de inspiratie om te voorkomen dat kamerlucht binnenstroomt. Met dit
masker kan, als het goed strak zit, een FiO2 van 0,8 en meer bereikt worden. Hoe kleiner het
tidal volume van het kind, hoe groter het FiO2 dat bereikt kan worden. De zuurstoftoediening
komt in gevaar als er defecten in het systeem optreden, bijvoorbeeld het afklemmen van de
zuurstofslang. In dit geval verhindert de tweede klep dat er kamerlucht binnenstroomt.
Het venturi masker
Het venturi masker bestaat uit een masker met een venturimechanisme. Met behulp van dit
systeem kan een constante en vooraf bekende FiO2 geleverd worden. Het FiO2 wordt bepaald
door de diameter van de opening waar de zuurstof uitstroomt en de zuurstofflow. Om het FiO2
te kunnen veranderen zijn verschillende systemen in de handel. Met behulp van het
venturimechanisme kunnen flows worden bereikt van 60 tot 160 l/min. De flow is zo hoog dat
er geen kleppen nodig zijn.

Obstructie

Indien een kind een obstructie of dreigende obstructie van de bovenste luchtwegen heeft,
dient met (acuut) een toegang tot de luchtwegen te verschaffen. Oorzaken van een obstructie
zijn het naar achteren zakken van de tong bij kinderen met een verlaagd bewustzijn of door
vreemde lichamen. Om braken te voorkomen dient de Mayo-tube te worden verwijderd zodra
de patiënt actieve pogingen doet om hem eruit te spugen. De mayo tube kan ook bij
geintubeerde kinderen gebruit worden om afknikken of dichtbijten van de endotracheale tube
te voorkomen.
De goede maat bepaal je door deze langs de zijkant van het gezicht te leggen , met de holle
kant tegen de wang aan. De goede maat reikt van het midden van de mond (tussen de onderste
snijtanden indien aanwezig) tot aan de onderkaak.

Overname
Indien de conditie van een kind met een respiratoire insufficiëntie verslechtert zal de
ademhaling overgenomen moeten worden. In afwachting van intubatie en mechanische
beademing kan dit door handbeademing.

Handbeademing
Het is van vitaal belang dat voor elk kind de juiste materialen aanwezig zijn. Er zijn diverse
soorten en maten maskers en ballonnen.
Maskers
Voor kinderen zijn speciale maskers beschikbaar. De voorkeur wordt gegeven aan
doorzichtige maskers met een zo klein mogelijke dode ruimte. Bij doorzichtige maskers is

observatie op bijvoorbeeld braken en bloedingen mogelijk. Een doorzichtig masker beslaat als
het kind uitademt.
Reanimatieballon
Voor kinderen zijn er diverse maten ballonen beschikbaar. De ballonen voor pasgeborenen
met een volume van 250 ml zijn niet geschikt voor zuigelingen. Het grotere slagvolume en de
langere inspiratietijd vereisen een grotere ballon. Om zuigelingen effectief te kunnen
beademen is een ballon met een inhoud van minimaal 450 ml nodig. Deze ballonen zijn
geschikt voor kinderen tot ongeveer 30 kilo. Grotere kinderen worden beademd met een
ballon met een inhoud van 1600 ml. Het juiste volume voor elke beademing is het volume dat
thoraxexcursies bewerkstelligen
Er wordt onderscheid gemaakt in zelfontplooiende ballonnen, zoals de Ambu-ballon® en
slappe ballonnen die gevuld worden met een gasmengsel zoals de Jackson Rees-set® en
Waters-set®.
Zelfontplooiende ballon
Deze ballon ontplooit zich na het leegknijpen en vult zichzelf weer met kamerlucht. Bij het
leegknijpen wordt de inhoud van de ballon in de longen geblazen. Bij de uitademing zorgt een
expiratieventiel ervoor dat de uitademingslucht niet weer in de ballon terecht komt.
Met deze ballon kan eventueel ook zuurstof worden toegediend. Hiermee kan een
zuurstofpercentage van ongeveer 45% worden verkregen. Indien de ballon voorzien is van een
zuurstofreservoir kan een zuurstofpercentage van 90% tot 100% worden bereikt.
De meeste ballonnen voor zuigelingen en kinderen zijn uitgerust met een
overdrukbeveiliging. Wanneer tijdens de beademing een ademweerstand van circa 45 cm H2O
wordt ondervonden, zal het ventiel openen, waardoor kans op maagdilatatie wordt
verminderd. Wanneer een hogere beademingsdruk noodzakelijk is, kan het overdrukventiel
met de wijsvinger worden dichtgedrukt. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer een kind een
verhoogde weerstand in de longen heeft of wordt beademd via een nauwe endotracheale tube.
Slappe reanimatieballon
De slappe reanimatieballon kan alleen functioneren indien deze op perslucht of op zuurstof is
aangesloten. Met deze ballon is het mogelijk om 100% zuurstof toe te dienen. De ballon vult
zich door de druk van het instromende gas en heeft een regelbaar ventielsysteem, waardoor
een deel van de ingeblazen lucht kan ontsnappen.
Bij de uitademing komt een deel van de uitademingslucht terug in de ballon; deze mengt zich
dan met het continu instromende verse gas. De stand van het ventiel wordt met de hand
geregeld. De ballon moet goed gevuld zijn maar niet strak gespannen. De beademing moet
soepel verlopen waarbij geen weerstand gevoeld mag worden. Een hoge weerstand kan wijzen
op bronchospasmen, obstructie of een technisch defect.
Bij volwassenen wordt de Waters-set® gebruikt, terwijl bij zuigelingen en kinderen tot 20
kilogram meestal de Jackson Rees-set® wordt gebruikt. De Jackson Rees-set® heeft een
kleinere ballon waardoor nauwkeuriger kan worden beademd.
Tussen de ballon en de patiëntenaansluiting bevindt zich een harmonikaslang. Deze slang
maakt het gemakkelijker om het kind en de ballon te manipuleren, waardoor de kans op
accidentele extubatie wordt verminderd. Bij het gebruik van een Jackson Rees-set® moet de
verse gastoevoer voldoende groot zijn (minimaal 5 liter per minuut) zodat geen herbeademing
vanuit de harmonikaslang kan plaatsvinden. Om de dode ruimte te verkleinen kan de
harmonikaslang verwijderd worden, waarbij de ballon rechtstreeks op het T-stuk wordt
aangesloten.

De ballon van de Jackson Rees-set® is afgesloten met een stop. Om de expiratieweerstand te
verminderen kan deze stop worden verwijderd. Tijdens de inspiratie wordt de ontstane
opening met duim en wijsvinger afgesloten en tijdens de expiratie geopend. Het expiratiegas
verlaat met minimale weerstand via de opening de ballon.
Werkwijze
Bij handbeademing is de werkwijze als volgt:

Het hoofd wordt (afhankelijk van de leeftijd) voorzichtig in een neutrale of ‘sniffing
position’ gebracht.

Een goed passend masker wordt vervolgens over de neus en mond van het kind geplaatst.
De pink wordt op de kaakhoek geplaatst, de ringvinger op de kaaklijn en met de
middelvinger wordt de kin aangehaakt. Tegelijkertijd wordt de kaak in opwaartse
richting gehouden. De vingers mogen niet op de mondbodem drukken, omdat deze kan
worden dichtgedrukt. Het masker wordt met duim en wijsvinger op het gezicht
gefixeerd.

Met de andere hand wordt de inhoud van de ballon ingeblazen. De beademingsdruk moet
zodanig worden gegeven dat de thoraxexcursies zichtbaar zijn. Ook dienen de
thoraxexcursies symmetrisch te zijn.

De beademingsfrequentie moet aangepast worden aan de leeftijd van het kind.

Tijdens de beademing wordt door het doorzichtige masker de kleur van gezicht en lippen
van het kind geobserveerd.

Tussen de beademingen moet voldoende tijd zijn om passieve uitademing mogelijk te
maken en de ballon moet zich weer kunnen vullen.

Tijdens de uitademing moet gecontroleerd worden of tijdens elke uitademing condens
zichtbaar is in het doorzichtige masker.
Tijdens de handbeademing kan lucht in de maag stromen. Hierdoor zet de maag uit en kan het
kind gaan braken en de maaginhoud aspireren. Tevens kan de maagdilatatie de beweging van
het diafragma belemmeren waardoor het kind niet effectief wordt beademd. Het gas mag
alleen via een maagsonde worden verwijderd. Om te voorkomen dat er lucht in de maag komt
kan men een lichte druk op het cricoïd uitoefenen waardoor de oesophagus wordt
geblokkeerd.

Intubatie

De intubatie bij kinderen wijkt af van die bij volwassenen. De oorzaak hiervan is gelegen in
de afwijkende anatomie van de zuigeling en het kleine kind. In verband met een adequate
fixatie en het comfort worden kinderen over het algemeen nasotracheaal geïntubeerd. Een
goede mondverzorging is dan eenvoudiger en het kind kan de tube niet dichtbijten. De
nadelen zijn dat van de arts ruime ervaring is vereist en decubitus van de inwendige en
uitwendige neus kan optreden. Contra-indicaties voor de nasale intubatie zijn verhoogde
bloedingsneigingen en traumata in het nasopharynxgebied.
Benodigdheden
Bij de intubatie worden de volgende materialen gebruikt:

tube,

laryngoscoopbladen,

Magill-tang,







yankauer,
maagsonde en spuit,
voersonde,
medicatie,
reanimatieballon.

Tube
Bij een intubatie zullen de materialen afgestemd moeten worden op leeftijd, lichaamsgewicht
en lengte van het kind. De tube moet thermoplastische eigenschappen hebben. Dit betekent
dat de tube zich onder invloed van lichaamswarmte aan de vorm van de trachea kan
aanpassen. Bij kinderen ouder dan één jaar kan de diameter van de tube met de volgende
formule ruwweg worden berekend:
Tubemaat (interne diameter)

(Leeftijd/4) +4

Hierbij moet rekening worden gehouden met een variatie van plus of min 0,5 millimeter. Een
te dikke tube kan de larynx beschadigen. Bij een te dunne tube neemt de
ademhalingsweerstand en het risico op tube-obstructie toe. Daarom leggen we altijd een maat
kleiner en groter klaar voor intubatie
Bij een te lange tube neemt de dode ruimte en de luchtweerstand toe. Tevens kan de tube
makkelijker afknikken waardoor de ademhalingsweg wordt afgesloten. Wanneer de tube
tegen de carina aankomt kan dit hoestprikkels, bronchospasmen en onrust veroorzaken. Indien
een te lange tube in de rechter hoofdbronchus terechtkomt wordt slechts één long beademd.
Bij een te korte tube neemt het risico op een accidentele extubatie toe.
Lengte (oraal, cm) = (leeftijd/2) + 12
Lengte (nasaal, cm) = (leeftijd/2) +15
Laryngoscoopbladen
Bij kinderen worden laryngoscoopbladen met een gebogen of een recht blad gebruikt. De
klassieke techniek van laryngoscopie voor intubatie is voor de twee bladen verschillend. Het
rechte blad wordt achter de epiglottis geplaatst, die vervolgens wordt opgetild om de opening
van de larynx (de glottis) in zicht te brengen. Vele anesthesiologen en neonatologen geven de
voorkeur aan het rechte blad bij kinderen onder de leeftijd van 1 jaar, alhoewel het ook bij
oudere kinderen kan worden gebruikt
De juiste lengte van het larynxblad is afhankelijk van de leeftijd. Het is wel mogelijk te
intuberen met eeniets te lang blad, terwijl het vaak onmogelijk is met een te kort blad.
Magill-tang
Bij nasotracheale intubaties is een Magill-tang noodzakelijk voor het opvoeren van de tube
vanuit de oropharynx via de stembanden naar de trachea.
Deze kan ook gebruikt worden om een corpus alienum te verwijderen
Yankauer
De yankauer is een harde uitzuigcatheter die wordt gebruikt voor het wegzuigen van slijm,
speeksel en eventueel braaksel in de oropharynx.

Maagsonde en spuit
Zieke kinderen en kinderen na een trauma neigen tot luchthappen en braken. Tijdens
kapbeademing wordt vaak lucht in de maag geblazen, wat kan leiden tot braken, belemmering
van de diafragmaexcursies en tot vagusstimulatie.
Voersonde
De voersonde wordt gebruikt indien het onmogelijk is de larynxingang met de laryngoscoop à
vue te brengen. Met behulp van de voersonde kan de tube in een bepaalde bocht worden
gebogen, zodat de tube beter door de stembanden geleid kan worden. Het scherpe uiteinde
kan de luchtweg beschadigen. Er bestaan diverse maten.
Medicatie
Intubatie is voor het kind een beangstigende ingreep. Bij voorkeur worden kinderen onder
algehele anesthesie geïntubeerd. Bij ernstig zieke kinderen zal dit niet altijd mogelijk zijn.
Deze kinderen kunnen dan bijvoorbeeld met Dormicum® gesedeerd worden. Bij het intuberen
moet altijd atropine klaarliggen, omdat als gevolg van een nervus vagusprikkeling
bradycardieën kunnen optreden. Tevens remt atropine de sputumproduktie.
Reanimatieballon
Het kind moet voor en na de intubatie met 100% zuurstof worden beademd. Doel hiervan is
het voorkomen van atelectasen, hypoxie en hypercapnie.
Klaarmaken van de tube
De tube wordt van binnen en van buiten met siliconenspray ingespoten. Inwendig om te
voorkomen dat de tube dichtslibt, uitwendig om het inbrengen te vergemakkelijken en de kans
op traumata te verminderen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat, als de tube op maat
wordt geknipt, het opzetstukje droog wordt aangebracht. Indien de aansluiting vochtig is, zal
het steeds losschieten. Om te voorkomen dat de tube door de pleisters glijdt, moet het deel
waar de pleisterfixatie komt niet met siliconenspray worden ingespoten.
Assisteren bij intubatie
Voordat de intubatie plaatsvindt moeten alle materialen zijn klaargelegd; daarbij dienen de
diverse materialen, zoals de laryngoscoop, het uitzuigmateriaal en de O2-bron, op het
functioneren te worden gecontroleerd.
Het kind wordt aan de hartbewakingsmonitor en de pulse-oxymeter aangesloten. Afhankelijk
van de situatie wordt de intubatie verricht met of zonder anesthesie en spierrelaxantia. Als het
kind bij bewustzijn is wordt het met bijvoorbeeld Dormicum® gesedeerd. De beademing met
masker en ballon moet mogelijk zijn om bij het mislukken van de intubatie het kind met de
hand te kunnen beademen.
Het hoofd moet in de mediaanlijn liggen en wordt in een neutrale of ‘sniffing position’
gebracht. Bij zuigelingen kun je overwegen om een gevouwen doek onder de schouder en nek
te plaatsen. Dit compenseert het relatief grote achterhoofd en brengt het hoofd in een goede
positie
Nadat de oropharynx met behulp van de yankauer is uitgezogen en het kind met 100%
zuurstof is gepreoxygeneerd, kan met behulp van de laryngoscoop de larynxingang in zicht
worden gebracht. Bij een nasotracheale intubatie wordt vervolgens met behulp van de Magilltang de tube via de pharynx door de stembanden de trachea ingeschoven. De tube wordt tot
circa 1 à 1,5 centimeter boven de carina ingebracht.
Intubatiepogingen mogen nooit langer dan 30 tot 40 seconden duren. Tijdens de intubatie
wordt het kind nauwkeurig geobserveerd. Indien het niet lukt om de tube in situ te brengen,

wordt de poging gestaakt en wordt het kind opnieuw gepreoxygeneerd totdat de kleur en
hartactie weer normaal zijn en de SO2 meer dan 94% bedraagt.
Complicaties
Mogelijke complicaties tijdens het intuberen zijn:

slijmvliesbeschadigingen,

beschadiging van het gebit,

aspiratie (het kind moet nuchter zijn, zo niet, dan eerst de maag legen),

bradycardie, door hypoxie of nervus vagusprikkeling,

stembandbeschadiging,

arytenoïdluxatie.
Controle van de tubepositie
Als de tube eenmaal in positie is gebracht, wordt het kind met de hand beademd totdat het
stabiel is. Tijdens de handbeademing wordt gecontroleerd of de thoraxexcursies symmetrisch
zijn en het ademhalingsgeruis aan beide zijden gelijk is. Indien de tube bijvoorbeeld in de
rechter hoofdbronchus is geschoten, zal het ademhalingsgeruis aan de rechterzijde veel luider
zijn dan aan de linkerzijde.
Mocht de tube in de oesophagus zitten, dan zal er lucht in de maag geblazen worden. Dit is te
constateren doordat tijdens de beademing geen thoraxexcursies te zien zijn en er geen
ademhalingsgeruis te beluisteren valt. Indien er te veel lucht in de maag komt kan het kind
gaan braken. Een aspiratiepneumonie is dan niet ondenkbeeldig. Via de maagsonde wordt het
gas verwijderd.
Een End Tidal CO2 meter is ook een betrouwbare controle van je tubepositie.
De tube wordt gefixeerd als gebleken is dat deze in de juiste positie ligt. Tot slot zal er ter
controle een X-thorax worden gemaakt.
Tubefixatie
De endotracheale tube moet goed gefixeerd worden om accidentele extubatie te voorkomen.
Er zijn verschillende manieren van tubefixatie, elk met een aantal voor- en nadelen. De
volgende uitgangspunten moeten bij tubefixatie worden gehanteerd:

de tube mag niet schuiven,

de tube mag geen decubitus veroorzaken,

aan de tube mag niet getrokken worden,

de tube mag niet draaien,

de oropharynx moet goed toegankelijk blijven voor reiniging,

het gebruikte fixatiemateriaal moet eenvoudig verwijderd kunnen worden,

de tube moet snel verwijderd kunnen worden,

wisselligging moet mogelijk zijn.
Intubatie wegens vernauwing
Van de kinderen die geïntubeerd en/of beademd worden, nemen de kinderen die alleen
geïntubeerd zijn omdat er een vernauwing bestaat in de luchtwegen, een speciale plaats in. De
oorzaak van de vernauwing kan bijvoorbeeld een hoge luchtweginfectie zoals epiglottitis zijn.
Door de intubatie heeft het kind geen last meer van de vernauwing. Het kind voelt zich weer
prima. Vanwege de tube zal het kind echter op de intensive-care-afdeling moeten blijven en
moet het, afhankelijk van zijn leeftijd en ontwikkelingsfase, extra begeleiding krijgen.

Complicaties intubatie
Endotracheale intubatie bij kinderen kan veel complicaties veroorzaken. Het inbrengen en het
verblijf van een tube in de larynx en trachea leiden in alle gevallen tot een oppervlakkige
beschadiging van het slijmvlies. Vaak blijft de schade beperkt tot het trilhaarepitheel. Een
defect in het slijmvlies, met de aanwezigheid van een tube als vreemd lichaam, kan aanleiding
geven tot het vormen van granulatieweefsel of granulomen. Deze komen voor op die plaatsen
waar de tube drukt op het larynx- en tracheaslijmvlies.
Bij kinderen komt subglottisch letsel ter hoogte van het cricoïd veel voor. De leeftijd,
achterliggend lijden en de wijze waarop het kind geïntubeerd is, zijn factoren die de
beschadiging van de slijmvliezen beïnvloeden. De juiste tube, een goede fixatie, een goede
bevochtiging en een zorgvuldig uitgevoerd bronchiaal toilet zijn maatregelen die de kans op
complicaties kunnen verkleinen.

Tracheostoma

Een tracheotomie bij kinderen is een moeilijke ingreep en is alleen geïndiceerd als een
endotracheale intubatie niet mogelijk is, of indien de bovenste luchtwegen zodanig
beschadigd zijn dat het kind niet geëxtubeerd kan worden. De principes van een tracheostoma
bij kinderen komen voor een groot deel overeen met die van een tracheostoma bij
volwassenen. Dit geldt eveneens voor de indicaties.
De belangrijkste indicaties voor het aanleggen van een tracheostoma bij kinderen zijn hoge
luchtweginfecties en anatomische afwijkingen.
Een tracheotomie vindt bij voorkeur plaats onder algehele narcose. De incisie kan verticaal of
horizontaal gemaakt worden. Uit kosmetisch oogpunt is de horizontale incisie te prefereren,
omdat de wond na het opheffen van de stoma mooier sluit.
Tracheacanule
In de tracheostoma wordt een tracheacanule geplaatst. De binnendiameter van de canule is
met behulp van de formule, zoals beschreven bij de endotracheale tube, te berekenen.
Ook nu moet rekening worden gehouden met een variatie van plus of min 0,5 millimeter. Er
bestaan verschillende soorten canules. Zo zijn er canules van metaal en van kunststof en de
canules kunnen met of zonder cuff zijn uitgevoerd. Met uitzondering van de kleinere canules
zijn bijna alle soorten met een binnencanule uitgevoerd. Meestal wordt bij kinderen gekozen
voor een kunststof canule met thermoplastische eigenschappen. Dit betekent dat de canule
zich onder invloed van lichaamswarmte aan de vorm van de trachea en het stomakanaal kan
aanpassen.
Bij kinderen wordt tot de leeftijd van circa vijf jaar een canule zonder cuff gebruikt. Het
slijmvlies van de trachea bij kinderen is erg gevoelig voor beschadigingen en infecties; een
cuff verhoogt het risico op laesies.
Spreekklepje
Omdat de canule onder de stembanden wordt ingebracht kan het kind niet meer praten. Voor
bijna alle canules zijn er ‘spreekklepjes’ verkrijgbaar. Om een spreekklepje te kunnen
gebruiken moet er luchtpassage langs de canule naar de larynx mogelijk zijn. Door de
uitademingslucht wordt het klepje gesloten. De uitademingslucht zoekt zich nu een weg langs
de canule naar de larynx. Aan het einde van de trachea, onder de epiglottis, bevinden zich de
stembanden. Door de luchtpassage is het nu mogelijk om geluid te produceren.

Verzorging
Een tracheostoma is in het begin een chirurgische wond en blijft een open verbinding met de
trachea. Om infecties te voorkomen dient bij de verzorging een aseptische werkwijze te
worden gevolgd.
Om huidproblemen bij de stoma te voorkomen moet de huid rond de canule minimaal
driemaal per dag, of indien nodig vaker, worden gereinigd met (lauw) steriel water. Rondom
de canule wordt een tracheacompres aangebracht. Dit compres mag niet worden ingeknipt
opdat het kind geen losse draadjes kan inhaleren. Bij een tracheostoma waarbij de wond niet
is genezen, kan een Metalline® draingaas worden gebruikt. In verband met infectiegevaar
moet een tracheostoma zo droog mogelijk worden gehouden. Wondranden die rood zien
kunnen ingesmeerd worden met bijvoorbeeld zinkzalf. Eventuele resten kunnen worden
verwijderd met zoete olie.
De binnencanule moet minimaal viermaal per dag huishoudelijk worden gereinigd. Een
kunststof canule moet om de twee weken worden verwisseld en een zilveren canule wekelijks.
Het wisselen dient snel te gebeuren. Bij sommige kinderen heeft het spierweefsel rondom de
trachea namelijk de neiging snel de trachea te sluiten. Het kost dan veel moeite om een canule
terug te plaatsen.
Fixatie
De canule wordt gefixeerd met veterbandjes. Deze mogen niet te strak om de hals zitten. De
ruimte tussen de veterbandjes moet een vingerbreedte van één vinger bedragen. De positie
van de canule en bandjes moet minimaal driemaal per dag en na elke uitzuigsessie worden
gecontroleerd.
Bevochtiging
Bij een tracheotomie wordt de inademingslucht niet verwarmd, gereinigd en bevochtigd,
omdat deze de keel- en neusholte niet passeert. Hierdoor kan secreet uitdrogen, hetgeen de
ademhaling van het kind bemoeilijkt. Vooral direct postoperatief is een goede
luchtbevochtiging belangrijk. Dit kan gebeuren met een kunstneus of met een ultrasone
vernevelaar. De vochtdeeltjes die door hoogfrequente trilling uit gedestilleerd water
vrijgemaakt worden, kunnen ver in de luchtwegen doordringen. Om te voorkomen dat de
canule van binnen dichtslibt wordt deze van siliconen voorzien.
Uitzuigen
Bij kinderen die een tracheacanule hebben moet de canule regelmatig worden uitgezogen.
Wanneer zij goed kunnen ophoesten brengen ze het sputum tot nagenoeg buiten de canule,
waardoor het uitzuigen van alleen de canule volstaat. Indien dit niet het geval is, moet dieper
worden uitgezogen. Het uitzuigen is een aseptische handeling
Complicaties
De complicaties van het uitzuigen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest
voorkomende is bloedbijmenging. Dit wordt veroorzaakt door beschadiging van de trachea
door de cathetertip; tevens kan de canule het stomakanaal of de trachea beschadigen.
Nervus vagusprikkeling komt bij kinderen vaker voor dan bij volwassenen. Indien de
symptomen (daling polsfrequentie, tensie, bleekheid) zich voordoen, moet de uitzuigcatheter
direct worden teruggetrokken en kan het noodzakelijk zijn het kind door middel van masker
en ballon te beademen.

Bronchiaal toilet

Bronchiaal toilet is een procedure die bij ieder geïntubeerd kind moet worden uitgevoerd.
Onder bronchiaal toilet wordt verstaan een aantal handelingen die tot doel hebben
geproduceerd longsecreet te verwijderen.
Tapotage
Tapotage is een techniek die van oudsher wordt toegepast om de evacuatie van het secreet in
de luchtwegen te ondersteunen. Studies over tapotage geven echter geen positieve effecten
aan. De laatste jaren wordt deze techniek bij kinderen steeds minder toegepast.
Houdingsdrainage
Het doel van de houdingsdrainage is het longsecreet naar de centrale luchtwegen af te voeren.
De duur van de houdingsdrainage is vooral afhankelijk van de viskeuze eigenschappen van
het secreet en de conditie van het kind. De afvoerende bronchus van het te draineren
longgedeelte moet daarvoor verticaal staan. Voor elk
longsegment bestaat een specifieke drainagehouding. Deze drainagehoudingen zijn echter
lang niet bij elk kind toe te passen, maar alle regelmatige houdingsveranderingen hebben, in
meer of mindere mate, een gunstige invloed op de sputumlozing en longventilatie. Bij
beademde kinderen wordt de endotracheale tube tijdens of na de drainage uitgezogen.
Bevochtiging
Onder normale omstandigheden wordt de inademingslucht in de hoge luchtwegen gereinigd,
verwarmd en bevochtigd, waardoor het slijm vloeibaar blijft. Door de endotracheale intubatie
(of tracheotomie) valt deze functie voor een groot deel weg. Daarom is een goede
bevochtiging en verwarming van de inademingslucht belangrijk. Hierbij kunnen bevochtigers
worden gebruikt die het gasmengsel verwarmen en bevochtigen. De temperatuur van het
ingeademde gasmengsel moet bewaakt worden om een optimale bevochtiging te kunnen
garanderen en om beschadiging van het slijmvlies van de luchtwegen door een te hoge
temperatuur te voorkomen. Te hete inademingslucht kan leiden tot condensvorming in de
beademingsslangen en een verhoogde lichaamstemperatuur. Indien de inademingslucht te veel
wordt bevochtigd kan er ook condensvorming in de beademingsslangen optreden. Hierbij
ontstaat het risico dat condenswater in de longen wordt geblazen. Dit kan resulteren in
aspiratie en hypoxie. Het condenswater moet worden opgevangen in watervangers die in het
slangencircuit worden geplaatst.
Inademingslucht die niet goed wordt verwarmd kan leiden tot de vorming van veel en taai
secreet, atelectasen, bronchospasme en hypothermie. Voor de werking van de diverse
bevochtigingstechnieken wordt verwezen naar het Leerboek intensive-care-verpleegkunde.
Kunstneus
Voor kortdurende beademingen kan gebruik worden gemaakt van een ‘kunstneus’. De
kunstneus is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel. Zonder toevoegingen van buitenaf kan
met behulp van de kunstneus warmte en vocht aan de inademingslucht worden afgegeven. De
kunstneus wordt direct op de connector van de tube bevestigd. Tijdens de expiratie wordt
warme en vochtige uitademingslucht door een filter geblazen. Dit filter houdt condenswater
en warmte vast vervolgens worden beide tijdens de inspiratie aan de droge en koude
inademingslucht afgegeven. Een nadeel van de kunstneus is dat de dode ruimte wordt
vergroot. Voor kinderen zijn diverse maten beschikbaar (zie fig. 4b.16). Om een tube-

obstructie te voorkomen moet bij gebruik van een kunstneus de tube regelmatig worden
gedruppeld en uitgezogen.
Uitzuigen
Bij geïntubeerde kinderen dient de endotracheale tube regelmatig te worden uitgezogen.
Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te geven. Vanwege de endotracheale tube kan de
luchtstroom niet meer door de hoge luchtwegen bevochtigd en verwarmd worden. Tevens zal
de hoestprikkel minder effectief zijn omdat de stembanden niet kunnen sluiten en er geen
positieve intrathoracale druk kan worden opgebouwd. Tot slot leidt onvoldoende bevochtigde
inademingslucht tot de vorming van (veel) taai slijm, waardoor het risico op een tubeobstructie toeneemt.
Uitzuigen is nodig bij het horen van rhonchi, bij een dalende saturatiewaarde, indien het kind
onrustig wordt of wanneer het kind erom vraagt. Indien het niet mogelijk is om het kind te
stimuleren tot doorzuchten, waardoor het slijm naar de hogere luchtwegen wordt gedreven, is
uitzuigen geïndiceerd. Hoe meer secreet het kind produceert, hoe vaker uitzuigen nodig zal
zijn.
Regelmatig uitzuigen kan tot meer secreetvorming leiden, waardoor het kind steeds vaker
moet worden uitgezogen. Dit verhoogt het risico op slijmvliesbeschadiging van de trachea. De
tijd die tussen twee zuigsessies zit is afhankelijk van:

het ziektebeeld,

de consistentie van het secreet,

de tubemaat.
Zuigcatheter
Bij elke maat tube moet de juiste maat uitzuigcatheter gekozen worden. De juiste maat van de
zuigcatheter kan globaal bepaald worden door de binnendiameter van de endotracheale tube te
vermenigvuldigen met twee (zie tabel 4b.3). De buitendiameter van de zuigcatheter moet
minimaal de helft of maximaal tweederde van de binnendiameter van de endotracheale tube
bedragen.
Indien er met een te nauwe catheter wordt gezogen, zal het niet mogelijk zijn om adequaat uit
te zuigen. Een te dikke catheter sluit de tube af waardoor de stroomsnelheid van de zuigkracht
toeneemt. Hierdoor kunnen atelectasen ontstaan en kan het kind hypoxisch worden.
Tabel 4b.3 De maten van de zuigcatheter.
Leeftijd

Pasgeborene
Zuigeling
0-6 maanden
6-12 maanden
1 jaar
2 jaar
3-4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8-11 jaar
12 jaar

Gewicht

< 1.500 g
1.500-3.000 g
4,5-6 kg
6-10 kg
10-12,5 kg
12,5-15 kg
15-17,5 kg
17,5-20 kg
20-22,5 kg
22,5-25 kg
25-35 kg
35-40 kg

Tube-diameter
Zuigcatheter
mm
charrière
2,5
3
3,5
4
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5

6
6-8
8
8
8
8
10
10
10
12
12
12-14

De voorkeur gaat ernaar uit om zuigcatheters te gebruiken waarvan het zuiggedeelte van de
catheter zijdelingse openingen heeft en de tip gesloten en afgerond is. Hierdoor ontstaat bij
het inbrengen minder snel een slijmvliesbeschadiging.
Om gericht een sputumprop uit een van de hoofdbronchi te verwijderen bestaan speciale
zuigcatheters met alleen een eindstandige opening; het laatste stukje van de catheter maakt
een bocht van 120 graden. Hierdoor is de catheter in de gewenste bronchus te sturen (de
zogenaamde Métrassonde).
Uitvoering
Zoals reeds eerder werd aangegeven is een adequate bevochtiging van de beademingslucht
van belang om het secreet dun te houden. Tevens wordt om deze reden vóór het uitzuigen de
tube gedruppeld met voorverwarmd fysiologisch zout. De hoeveelheid wordt door de arts
afgesproken en is gerelateerd aan het lichaamsgewicht van het kind. Indien het kind taai
sputum produceert wordt ook wel Mistabron® gebruikt.
Voordat het uitzuigen begint moet men het kind goed uitleggen wat er gaat gebeuren.
Kinderen ervaren uitzuigen als zeer onprettig! Het uitzuigen dient altijd steriel plaats te
vinden; ook wordt tijdens deze behandeling de mechanische beademing onderbroken. Om te
voorkomen dat het kind hypoxisch wordt moet de uitzuigsessie zo kort mogelijk duren,
maximaal vijf seconden. Beademing met een reanimatieballon voor en na het uitzuigen heeft
tot doel het mobiliseren van het sputum, en het voorkomen van atelectasen, hypoxie en
hypercapnie. De preoxygenatie bestaat uit ongeveer zes tot acht handbeademingen met een
zuurstofpercentage van 100%. Als het vermoeden bestaat dat er een slijmprop in de lage
luchtwegen aanwezig is, moet er eerst worden gezogen om te voorkomen dat deze prop dieper
in de longen wordt geblazen. De arts kan aan de hand van de thoraxfoto informatie geven over
de conditie van de longen.
Bij kinderen tot de leeftijd van één jaar wordt gezogen met een negatieve druk van 150 mm
Hg (20 kPa; 0,2 bar) en bij oudere kinderen met een negatieve druk van 200 mm Hg (25 kPa;
0,3 bar).
De uitzuigprocedure moet door twee verpleegkundigen worden uitgevoerd. Een
verpleegkundige verricht het uitzuigen en een ander draagt zorg voor het beademen met de
reanimatieballon en de observatie van het kind. De werkwijze is als volgt:

Informeer het kind en de ouders over de handeling.

Controleer de zuigkracht.

Beluister de beide longen. Dit geeft informatie over de positie van de tube en over de
hoeveelheid secreet die in de longen aanwezig is.

Preoxygeneer het kind. Dit heeft tot doel het mobiliseren van het sputum, en het
voorkomen van atelectasen, hypoxie en hypercapnie. De preoxygenatie bestaat uit
ongeveer zes tot acht handbeademingen met een zuurstofpercentage van 100%.

Druppel de tube met de voorgeschreven hoeveelheid druppelvloeistof.

Voer de uitzuigcatheter niet-zuigend in de tube op, totdat er weerstand wordt gevoeld en
trek de catheter dan ongeveer 0,5 cm terug. De lengtemaat van de tube is een
hulpmiddel om te bepalen hoever de catheter geïntroduceerd moet worden.

Trek de catheter zuigend, met kleine draaiende bewegingen terug. De uitzuigperiode mag
maximaal vijf seconden duren.

Beadem het kind opnieuw met de reanimatieballon.




Beoordeel het secreet en de algehele toestand van het kind; beluister opnieuw het
ademgeruis om te controleren of het kind goed wordt beademd en het secreet verwijderd
is; zonodig wordt de procedure herhaald.
Indien nodig wordt de nasopharynx met een schone catheter uitgezogen.

Uitzuigen bij gecuffte tube
Indien bij het kind een gecuffte tube is ingebracht, wordt na de hierboven beschreven
procedure met een schone uitzuigcatheter de neus en keel uitgezogen. Vervolgens wordt weer
een schone uitzuigcatheter de tube ingebracht, waarna een tweede verpleegkundige de cuff
laat leeglopen. Secreet dat zich boven de cuff heeft verzameld kan op deze manier alsnog
worden afgezogen. Deze handeling kan niet routinematig worden uitgevoerd. Per kind moet
een beleid voor cuff-controle en ‘ontcuffen’ worden afgesproken.
Uitzuigen bij PEEP
Om de endotracheale tube te kunnen uitzuigen wordt de connectie tussen het
beademingsapparaat en het kind verbroken. Hierdoor valt de positieve eindexpiratoire druk
weg en gaat het effect van de behandeling verloren. Daarnaast zijn deze kinderen door hun
achterliggend lijden vaak instabiel. Om deze redenen moet zorgvuldig afgewogen worden
wanneer de tube bij deze kinderen uitgezogen wordt. Tijdens en na het uitzuigen dient men
deze kinderen nauwkeurig te observeren. Er kan gebruikgemaakt worden van speciale
swivelconnectors, waarbij tijdens het uitzuigen minder druk verloren gaat. Bij de
preoxygenatie moet een reanimatieballon met PEEP-klep worden gebruikt.
Complicaties
Het uitzuigen kan door de veroorzaakte opwinding alleen al een stijging van de hartfrequentie
en bloeddruk tot gevolg hebben. Anderzijds kan als gevolg van het uitzuigen, door prikkeling
van de nervus vagus, een bradycardie ontstaan. Mistabron® staat bekend om het uitlokken van
een bronchospasme. Bij het langdurig uitzuigen met een (te) dikke uitzuigcatheter kunnen
atelectasen ontstaan en kan er tevens een hypoxische bradycardie optreden.
Tijdens het uitzuigen moeten de hartactie, bloeddruk en huidkleur nauwkeurig worden
geobserveerd. Pulse-oxymetrie geeft informatie over de oxygenatie van het kind. Indien het
kind tijdens het uitzuigen een bradycardie krijgt, moet de zuigprocedure direct gestopt worden
en wordt op handbeademing overgegaan, totdat het kind stabiel is. Bij kinderen met ARDS
wordt zo min mogelijk uitgezogen omdat door het uitzuigen het ziektebeeld kan verergeren.

Algemene uitgangspunten bij de beademing van kinderen

De beademing van kinderen en met name zuigelingen is complex. De te gebruiken apparatuur
dient in al haar facetten op het kind afgestemd te zijn. Nog steeds leeft de gedachte dat indien
een bepaalde methode goed werkt bij volwassenen, deze ook wel goed zal werken bij een
kind. Echter elke leeftijdsgroep en aandoening vraagt een specifieke benadering.
Hoewel kinderen al sinds geruime tijd beademd worden, is hierover nog relatief weinig kennis
beschikbaar. Mede door de komst van nieuwe apparatuur met nieuwe mogelijkheden staat de
beademing van kinderen meer in de belangstelling.
Om een beademingsvorm bij kinderen te kunnen begrijpen is kennis van de fysiologische
ademcyclus van een kind noodzakelijk.

De ademhalings- of beademingscyclus kan duidelijk gemaakt worden door visualisering
middels een drukcurve en een flowcurve.
De drukcurve, weergegeven in cm H2O, geeft een benadering van de drukken in de longen
tijdens een ademhaling of een beademing. De flowcurve geeft de verplaatsing van lucht of gas
weer (l/min.).
Bij de beademing valt grofweg een onderscheid te maken in de beademing van zuigelingen en
de overige kinderen. Een spontane ademcyclus van een kind verschilt weinig van die van
volwassenen. De opbouw van de ademcyclus bij de beademing wijkt echter nogal eens af van
die van volwassenen door een veel kortere inspiratoire pauze, of het ontbreken ervan.
Bij zuigelingen zijn er, als gevolg van onder andere een hogere frequentie, essentiële
verschillen ten aanzien van de volumes en beademingsdrukken. De beademing kent daarin
haar grenzen doordat enerzijds lucht of gas comprimeerbaar is en anderzijds door beperkingen
van technische aard, zoals de reactietijd van een beademingsmachine en bijvoorbeeld de
compliance van de beademingsslangen. De beademing met zuurstof verrijkte lucht (gas) kent
een maximale stroomsnelheid (flow). De hoge frequentie vereist een zeer hoge
stroomsnelheid waarbij een drukverhoging niet gewenst is. Daarnaast moet de machine zeer
nauwkeurig zijn voor wat betreft het toegediende volume en de opbouw van de
ademhalingscyclus, uitgedrukt in inspiratietijd en expiratietijd. Een inspiratoire pauze is door
de hoge frequentie en de eerdergenoemde beperkingen soms niet mogelijk en wordt bij
zuigelingen over het algemeen dan ook niet toegepast.

Beademingsapparatuur
Een beademingsapparaat moet geschikt zijn voor kinderen. Er zijn speciaal voor kinderen, tot
een leeftijd van twee jaar, machines ontwikkeld, zoals de Dräger Babylog 8000®. Ook kan een
beademingsapparaat voor kinderen geschikt worden gemaakt, zoals de Servo 300® van
Siemens. Een beademingsapparaat moet in ieder geval aan de volgende specificaties voldoen:

de mogelijkheid om de beademingsfrequentie van 15 tot 80/min. in te stellen en waarbij
de I:E ratio niet afhankelijk is van of beïnvloed wordt door de frequentie (tijdsconstant);

nauwkeurige tidal volumes toe kunnen dienen vanaf 5 ml;

nauwkeurige O2-toediening;

de I:E verhouding moet instelbaar zijn (direct of indirect) en het moet mogelijk zijn om
een inversed I:E ratio tot stand te brengen;

de beademingsmachine (inclusief beademingsslangen) moet een zo laag mogelijk interne
compliance hebben;

de beademingsmachine moet beschikken over een instelbare drukbegrenzing;

het moet mogelijk zijn om nauwkeurig PEEP toe te dienen;

de triggerfunctie moet gebaseerd zijn op een flowtriggering;

de triggerfunctie moet gevolgd worden door een snelle reactie van de machine; de
reactietijd van de machine dient zo kort mogelijk te zijn;

de machine moet beschikken over de mogelijkheden om nauwkeurig de
beademingsdrukken, de tidal volumes en de ademminuutvolumes te meten;

de volgende beademingsvormen moeten minimaal mogelijk zijn:
•
volume controlled ventilation,
•
pressure controlled ventilation,
•
synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV),
•
continuous positive airway pressure (CPAP),
•
inspiratory flow assistance/pressure support;



de verwarming en bevochtiging van de beademingsgassen moeten dusdanig zijn dat een
hoge vochtigheidsgraad is gewaarborgd en dat de temperatuur van het beademingsgas
bewaakt kan worden.

Anatomische verschillen
Bij de bestudering van beademingsvormen moeten de belangrijkste anatomische verschillen
tussen kinderen en volwassenen meegewogen worden.
De verschillen van kinderen ten opzichte van volwassenen zijn:

de thoraxwand bij kinderen heeft een lagere compliance;

de luchtweg is smaller waardoor bij kinderen een grotere luchtwegweerstand optreedt;

kinderen van 0 tot 4 maanden ademen voornamelijk door de neus;

indien kinderen uitgeput raken treedt sneller en abrupter een verslechtering op;

kinderen hebben minder kracht;

kinderen neigen eerder tot een paradoxale adembeweging, zoals intrekkingen en
tegengestelde diafragma-bewegingen;

het normale tidal volume is bij kinderen 8 tot 12 ml/kg lichaamsgewicht. De dode ruimte
bedraagt 2 tot 3 ml/kg lichaamsgewicht;

de spontane ademhalingsfrequentie ligt bij kinderen veel hoger dan bij volwassenen. De
ademhalingsfrequenties bij kinderen zijn:
pasgeborenen :
50-30/min. (na 1 week 30/min)
6maanden :
28/min. (+3 tot -3)
1
jaar :
24/min. (+3 tot -3)
3
jaar :
22/min. (+3 tot -3)
5
jaar :
20/min. (+3 tot -3)
8
jaar :
18/min. (+3 tot -3)
12
jaar :
16/min. (+3 tot -3)
15
jaar :
14/min. (+3 tot -3)
Een aantal van de hierboven omschreven factoren zorgt ervoor dat het kind in vergelijking
met een volwassen persoon meer ademarbeid moet verrichten.
Onderdelen van de beademing
Bij de beademing van kinderen zijn de volgende punten van belang:

beademingsdrukken,

frequentie,

ademarbeid.
Beademingsdrukken
Tijdens de inspiratie wordt een tidal volume het kind ingeblazen en dit veroorzaakt een
positieve inspiratoire druk. Momenteel zijn geavanceerde druksensoren in ontwikkeling die de
oesophagusdruk meten. Deze oesophagusdruk komt nagenoeg overeen met de intra-alveolaire
drukken. Bij kleine kinderen is deze meting door de technische beperkingen een nog weinig
toegepaste parameter.
Bij kinderen hebben we te maken met een grotere luchtwegweerstand dan bij volwassenen.
Naar verhouding wordt er een relatief groot volume door de kleine luchtwegen verplaatst
waardoor hogere luchtwegdrukken kunnen ontstaan. Het longweefsel van kinderen is echter
extra gevoelig voor de hoge drukken, met als gevolg overrekking en het ontstaan van schade,
bijvoorbeeld het barotrauma en de bronchopulmonale dysplasie. Derhalve zal men bij de
keuze en beoordeling van de beademingsvorm hoge peakdrukken zoveel mogelijk dienen te
vermijden.

Inspiratoire drukken tijdens de beademing.
Inspiratoire drukken

Normaal

Zieke long

Pasgeborene/zuigeling
Peuter/kleuter
Schoolgaand kind

10 tot 15 cm H20
10 tot 20 cm H20
12 tot 20 cm H20

15 tot 30 cm H20
20 tot 50 cm H20
20 tot 50 cm H20

Frequentie
De frequentie van de beademing bij kinderen ligt, mede afhankelijk van de leeftijd,
aanzienlijk hoger dan die van een volwassene. Daarnaast zal men door de beperking van de
beademingsdrukken vaak een hogere frequentie dienen te kiezen. Indien de positieve
inspiratoire druk niet binnen de normale grenzen kan blijven, zal men een kleinere I:E ratio
kiezen of overgaan tot inversed I:E ratio ventilation.
Het gevaar bij kinderen op airtrapping door een te korte expiratie is niet denkbeeldig. Het is
dan ook van belang dat men de auto-PEEP (PEEP-i) in de gaten houdt. Om dit probleem te
voorkomen wordt aanbevolen om als expiratietijd minimaal één seconde te houden. Daarnaast
mag tevens de inspiratietijd niet te kort worden om een grote toename van de inspiratoire druk
te voorkomen.
Het instellen van de frequentie en de I:E ratio is een op het kind afgestemd proces dat onder
leiding van een deskundige arts moet gebeuren en waarbij de verpleegkundige de parameters
nauwlettend in de gaten moet houden. Tevens is bij onrust van het kind een controle van de
beademingsfrequentie geïndiceerd. De frequentie van de machine zal dan veelal niet
afgestemd zijn op die van het kind.
Ademarbeid
Het kind heeft minder kracht en minder uithoudingsvermogen in vergelijking tot de
volwassene. Dit vraagt een kritische en nauwgezette observatie tijdens de partiële beademing.
Daarnaast kunnen kinderen en met name zuigelingen minder makkelijk met een drukgestuurd
triggermechanisme overweg, omdat het opbrengen van een negatieve inspiratoire druk door
hun relatieve slappe thorax moeilijker is. Hierbij moet men bedenken dat naast de grote
weerstand van de (dunne) tube ook de beademingsmachine een weerstand heeft. Zo kan de
kracht die van het kind gevraagd wordt om aan de gestelde triggerlimiet te komen, te groot
zijn. Voor wat betreft de weerstand ten opzichte van een beademingsmachine waarbij een
trigger alleen geactiveerd kan worden door het opbrengen van een negatieve druk, biedt een
flow-triggering grote voordelen. De hierboven beschreven principes van flow-triggering
werken volgens het on-demand principe. Een continuous-flow geeft weinig weerstand en
biedt een snelle responsetijd.
Ten aanzien van het uithoudingsvermogen speelt naast de kracht die opgebracht moet worden
voor de triggering, ook de mate van de ademarbeid die het kind moet opbrengen tijdens een
beademing. Een beademingsvorm waarbij de machine een vast deel van de ademarbeid
opbrengt kan voordelen hebben. Hierbij wordt bij het ontwennen van de beademing
voorkomen dat het kind een periode nagenoeg alle ademarbeid op zich gaat nemen om
vervolgens volledig uitgeput te raken. Een voorbeeld hiervan is de SIMV, al dan niet met
pressure support.
Een laatste belangrijk aspect, ongeacht de beademingsvorm, is de dode ruimte, zeker bij hoge
frequenties. De dode ruimte dient zo klein mogelijk te worden gehouden. Vergrotingen van de

dode ruimte dienen dan ook altijd met het nodige overleg te gebeuren, bijvoorbeeld bij het
aanbrengen van een tussenstuk ten behoeve van de capnografiemeting in het slangensysteem.
Daarnaast dient de compliance van het slangensysteem zo laag mogelijk te zijn door het
gebruik van stug materiaal en dient tevens de weerstand in het slangensysteem zo laag
mogelijk te zijn. Dit laatste kan men bereiken door te zorgen dat de slangen niet geknikt of
bekneld zijn en er geen water in de slang staat.
Beademingsvormen
In deze paragraaf worden de beademingsvormen beschreven die bij kinderen worden
toegepast, vormen die over het algemeen ook bij volwassenen worden
gebruikt. De bijzondere aspecten van deze beademingsvormen worden kort beschreven. Op de
beademingsvormen die alleen bij kinderen worden gebruikt, zal uitgebreider worden
ingegaan.
Assisted mechanical ventilation/synchronized intermittent positive pressure ventilation
Bij deze beademingsvormen wordt het kind volledig beademd maar tevens in de gelegenheid
gesteld om tijdens de expiratiefase de machine te triggeren. Na de inspiratie wordt gedurende
een bepaalde tijd de triggermogelijkheid geblokkeerd om zo een bepaalde minimale
expiratietijd te waarborgen. (Zo heeft de Babylog 8000 ® een blokkeertijd die overeenkomt
met de inspiratietijd (Ti) en als minimale tijd 0,2 seconde). De triggering zal een
beademingsslag tot gevolg hebben die overeenkomt met de instelling van de volledige
beademing. Het gevaar van deze beademingsvorm is dat het kind gehyperventileerd kan
worden; de verpleegkundige zal bij deze vorm alert moeten zijn op tegenademen en de
spirometer in de gaten houden.
Pressure controlled ventilation
Bij deze beademingsvorm wordt gedurende de inspiratiefase een vooraf ingestelde druk
opgebouwd en gedurende de gehele inspiratiefase vastgehouden. Deze beademingsvorm
wordt veel bij kinderen en met name bij zuigelingen gebruikt omdat men op deze wijze de
inspiratoire drukken van tevoren vastlegt. Het tidal volume daarentegen is onderhevig aan
schommelingen bij veranderingen van de compliance en/of de weerstand. Een goede
spirometrie is derhalve van belang. Deze beademingsvorm heeft verder als voordeel dat, in
combinatie met een goede spirometrie, luchtlekkage langs een ongecuffte tube
gecompenseerd kan worden.
Pressure regulated volume controlled ventilation
De pressure regulated volume controlled ventilation (PRVC) is een nieuwe beademingsvorm,
geïntroduceerd op de Servo 300®. De beademingsmachine zal trachten met een zo laag
mogelijke inspiratiedruk een vooraf ingesteld tidal volume toe te dienen. De machine laat zich
leiden door de compliance en weerstand van de longen en het beademingssysteem. De
beademingsmachine doet dit door enkele proefbeademingen te geven. De machine berekent
de compliance/weerstand en regelt hiermee de inspiratie op een dusdanige wijze dat een zo
laag mogelijke inspiratoire druk bereikt wordt in relatie tot het ingestelde tidal volume. Bij
deze beademingsvorm is het instellen van de drukbegrenzing van groot belang omdat deze
waarde de maximale inspiratoire druk is die de machine mag geven. Immers de machine zal
bij veranderingen in compliance/weerstand de inspiratie aanpassen, hetgeen een drukdalingof stijging tot gevolg heeft. De ingestelde maximale inspiratoire druk (- 5 cm H2O) begrenst
in dit geval de ‘speelruimte’ die de machine heeft ten aanzien van de maximale inspiratoire
druk.

Inspiratory flow assistance/pressure support/assist spontaneous breathing
Er kan gekozen worden voor het ondersteunen van de beademing indien het kind in staat is
om de beademingsmachine te triggeren, en het kind dus een eigen ademactiviteit heeft. Deze
beademingsvorm vindt plaats middels het toedienen van een flow die druk-gelimiteerd is
tijdens de inspiratie. De inspiratie wordt beëindigd wanneer de inspiratoire flow daalt tot een
bepaalde waarde ten opzichte van de maximale gemeten flow in de ondersteunde inspiratie
(afhankelijk van de beademingsmachine). Hierdoor hoeft het kind minder ademarbeid te
verrichten. Nadeel van deze vorm is dat wanneer het kind een apnoe heeft (en de machine dus
niet meer triggert) het kind niet meer beademd wordt, mits dat de spirometer correct is
ingesteld. Verder dienen de instellingen die de inspiratieduur beveiligen, nauwkeurig
ingesteld te worden om een lekkage in het systeem (met als gevaar dat sommige machines
blijven insuffleren) tijdig te onderkennen.
Volume support ventilation/mandatory minute volume
Deze beademingsvormen ondersteunen de spontane ademhaling van het kind door (in relatie
tot de prestaties van het kind) borg te staan voor een ingesteld tidal volume bij volume
support of het AMV bij mandatory minute volume. Mocht het kind, beademd met volume
support niet in staat zijn om zelf het ingestelde tidal volume te behalen, dan zal de machine
per slag het volume aanvullen voorzover dat nodig is. Verder kent deze beademingsvorm als
voordeel dat de beademingsmachine bij een apnoe het kind zal beademen door zelf over te
schakelen op PRVC totdat het door de apnoe veroorzaakte alarm wordt uitgezet. Bij mandatory
minute volume zal de machine per ‘tijdsvenster’ het AMV aanvullen.
Met volume support is nog weinig ervaring opgedaan. Kinderen kunnen, evenals bij
mandatory minute volume, mogelijk uitgeput raken omdat bij deze vorm geen gelijkmatige
verdeling van de ademarbeid is en het kind zelf kan bepalen hoeveel ondersteuning het krijgt.
Het gevaar bestaat dat het kind zoveel en zolang mogelijk zelf de ademarbeid opbrengt totdat
het is uitgeput. Indien de beademingsmachine zodanig wordt bewaakt en zonodig wordt
aangepast aan het kind, treedt dit gevaar minder snel op en lijkt dit een zeer goede partiële
beademingsvorm bij het ontwennen.
Intermittent mandatory ventilation
Bij intermittent mandatory ventilation (IMV) mag het kind in de expiratiefase zelf ademen;
deze ademhalingen worden niet ondersteund. De ‘verplichte’ slagen worden tijdgestuurd en
dus mogelijk asynchroon met de ademactiviteit van het kind gegeven. Het nadeel hiervan is
dat de machine een beademing kan geven terwijl het kind uitademt. Door de komst van SIMV
wordt IMV nog nauwelijks meer gebruikt.
Synchronized intermittent mandatory ventilation
Bij synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) wordt het hierboven beschreven
nadeel van de IMV ondervangen door de ‘verplichte’ beademing zo mogelijk synchroon te
laten verlopen met de eigen, spontane ademhaling van het kind.
Bij kinderen bestaat het gevaar van een te korte spontaanperiode waardoor het kind geen kans
krijgt een goede spontane ademhaling uit te voeren. Per machine kan de SIMV-cyclus anders
worden bepaald. Zo wordt bij de Servo 900C® van Siemens de spontaantijd als volgt
berekend:

Voorbeeld berekening spontaantijd
Instelling: breaths/minute: 40/min.
SIMV-periode is: 1,5 sec.
Instelling: SIMV-frequentie: 30/min.
SIMV-cyclus: 2 sec.
SIMV-cyclus

– SIMV-periode = Spontaanperiode

2 sec. – 1,5 sec. = 0,5 sec.
In dit voorbeeld heeft het kind in totaal twee seconden om de beademingsmachine te triggeren
en een halve seconde om spontaan te ademen. In de resterende anderhalve seconde kan de
machine een mandatory breath in combinatie met een ademteug van de patiënt toedienen.
Indien echter een kind in de spontaanperiode ademt, dan rest in dit geval twee seconden
minus de tijd die nodig was voor de eigen ademcyclus. Indien het kind langer dan twee
seconden nodig heeft voor het komen tot een inspiratie, zal de machine de opgelegde
ademteug alsnog geven terwijl het kind zelf bezig is met een eigen ademteug. Dit kan leiden
tot hoge inspiratoire drukken omdat de beademingsmachine insuffleert terwijl het kind
bijvoorbeeld al aan het uitademen is. Dit wordt tegenademen genoemd.
Een andere methode van SIMV-cyclusbepaling volgt de Babylog 8000® van Dräger. De
beademingscyclus komt tot stand door instelling van de Ti (time inspiration) en Te (time
expiration). Bijvoorbeeld: Ti = 0,5 sec. en de Te is 2 sec. De SIMV-periode bestaat uit
driemaal de inspiratietijd (Ti) voorafgaande aan het einde van de expiratie. De eventuele
resterende tijd vormt de spontaantijd
De machine kent wel een mechanisme dat na inspiratie 0,2 seconde een eventuele trigger
blokkeert.
De bedoeling van SIMV is dat de patiënt een deel van de frequentie weer door eigen
ademarbeid opbrengt, waarbij de machine een minimale frequentie van tidal volumes
garandeert. Afhankelijk van de beademingsmachine kan een instelling, waarbij de SIMVfrequentie dicht bij de oorspronkelijke beademingsfrequentie ligt, dusdanige korte
spontaanperioden opleveren dat het voor een kind onmogelijk wordt om zelfstandige tidal
volumes te volbrengen. Het kind krijgt dan alleen geassisteerde slagen. Dit leidt vervolgens
weer tot een (ongewenste) daling van de frequentie en niet tot een effectieve toename van de
eigen ademarbeid.
Bij het gebruik van SIMV zal men de frequentie èn de wijze waarop de tidal volumes
totstandkomen nauwkeurig moeten bewaken. Dit kan door middel van controle van de
machine/mandatory beats en de geassisteerde of spontane teugen.
Bij deze beademingsvorm is de reactie- of responsetijd van een beademingsmachine zeer
belangrijk. Omdat kinderen een hogere ademfrequentie hebben, kan een reactietijd van de
beademingsmachine langer zijn dan de inspiratietijd die een kind normaal nodig zou hebben.
Bij de keuze van het beademingsapparaat is deze waarde van groot belang. Wel dient in dit
kader opgemerkt te worden dat fabrikanten de reactietijd anders berekenen of definiëren. Zo
wordt door sommige fabrikanten de reactietijd berekend als de tijd die de machine nodig heeft
om tot een actie te komen, terwijl andere fabrikanten binnen deze waarde de reactie van de
machine rekenen vanaf het moment dat een inspiratie wordt ondernomen.

Continuous positive airway pressure
Tijdens de beademing met continuous positive airway pressure (CPAP) wordt er in het
beademingssysteem, tijdens de spontane ademhaling, een continue positieve druk
instandgehouden. De inademing wordt daarmee vergemakkelijkt, terwijl er aan het eind van
de expiratie een positieve druk blijft bestaan waardoor de alveolaire gaswisseling wordt
bevorderd. Men dient erop bedacht te zijn dat het kind niet wordt beademd indien er geen
spontane ademactiviteit is. Bij (kleine) zuigelingen wordt, afhankelijk van de aandoening,
ongeveer 4-8 cm H2O toegepast, en bij grotere kinderen ongeveer 6-12 cm H2O.

De verpleging van een kind aan de beademing

De verpleegkundige zorg voor een kind aan de beademing is veelomvattend. De zorg omvat
de lichamelijke verzorging, decubituspreventie, bewaking van de vitale functies, zorg voor de
infusen en druklijnen, vochtbalans, temperatuurregulatie en controle van de apparatuur. Deze
aspecten worden in de desbetreffende hoofdstukken beschreven. In deze paragraaf wordt
ingegaan op de specifieke aspecten van de verpleging van een kind aan de beademing.
Bewaking
Een belangrijke verpleegkundige verantwoordelijkheid is de bewaking van het
beademde kind. De bewaking richt zich op controle van de beademingsvoorwaarden en de
conditie van het kind. Vooral de eerste uren dat het kind beademd wordt en wanneer de
beademingsvoorwaarden zijn veranderd, is een goede bewaking noodzakelijk. Het is van
belang dat thoraxexcursies, de tubepositie, bloedgasanalyse, beademingsdrukken en de
zuurstofsaturatie regelmatig worden gecontroleerd. Problemen die tijdens de beademing
kunnen optreden, zijn:

tube-obstructie,

tubedislocatie,

luchtlekken,

defecten in het beademingssysteem.
Verpleegkundige interventies
Bij een verslechterende conditie van het kind aan de beademing dient men snel te handelen. In
eerste instantie zal het kind met de hand worden beademd. Wanneer er tijdens de
handbeademing geen thoraxexcursies worden waargenomen kan men aannemen dat de tube
verstopt zit. Het is namelijk zeldzaam dat aan beide zijden een pneumothorax ontstaat. De
tube moet direct worden uitgezogen om te proberen de obstructie op te heffen. Indien dit geen
resultaat heeft, moet de tube worden verwijderd en wordt het kind met masker en ballon
beademd.

Bij tachycardie en bloeddrukstijging zijn de verpleegkundige interventies:
Controleer of het kind:
•
pijn heeft,
•
last heeft van kolieken,
•
last heeft van een volle blaas,
•
last heeft van obstipatie,
•
in een ongemakkelijke houding ligt,
•
nog voldoende verslapt en gesedeerd is, zodat het zich rustig laat beademen.
Bij stijgende beademingsdrukken (alleen bij volumegestuurde machines) zijn de
verpleegkundige interventies:

zie bij tachycardie en bloeddrukstijging,

controleer de instellingen van de beademingsmachine,

luister naar het beademingsgeruis,

controleer de tubepositie,

zuig de tube van de patiënt uit, eventueel selectief (bij het uitblijven van verbetering
moet de arts worden gewaarschuwd en worden de bevindingen gemeld).
Wanneer de drukken de drukbegrenzing overstijgen kan het kind met de hand beademd
worden, totdat een arts arriveert. Indien er sprake is van een tube-obstructie moet de tube snel
verwijderd worden en wordt het kind met masker en ballon beademd.
Bij veranderingen in het ademgeruis zijn de verpleegkundige interventies:

luister naar het beademingsgeruis,

bij een verminderd ademgeruis links of rechts moet de houding van het kind worden
veranderd,

zuig de tube van het kind uit, eventueel selectief,

bij geen ademgeruis links of rechts moet men het kind overnemen op de handbeademing.
Indien de conditie van het kind niet verbetert kan er sprake zijn van:

een bronchospasme, de behandeling bestaat uit handbeademing met 100% zuurstof,

een pneumothorax, de behandeling bestaat uit het maken van een X-thorax en het
afzuigen van het luchtlek.
Indien de conditie van het kind tijdens de handbeademing wel verbetert handelt men als volgt:

beademingstoestel controleren,

slangen en connecties controleren.
Bij een negatieve verandering in de bloedgaswaarden zijn de verpleegkundige interventies:

controleer de beademingsvoorwaarden,

controleer het slangencircuit,

kijk of het kind nog voldoende verslapt is,

luister naar beademingsgeruis ter controle van:
•
tubelokalisatie,
•
tubedoorgankelijkheid,

meld de bloedgaswaarden en bevindingen aan de arts.
Verslappen en sederen
Om het kind adequaat te kunnen beademen is in veel gevallen het veslappen en sederen van
het beademde kind noodzakelijk. Soms is het kind te onrustig of is de beademing met een

hoge positieve eindexpiratoire druk noodzakelijk. Doordat het kind verslapt wordt kan het
zich niet meer tegen de beademing verzetten en neemt het risico op een pneumothorax af.
Spierrelaxantia hebben geen pijnstillende of verdovende werking. Het verslapte kind is zich
volledig bewust van zijn omgeving. Om deze reden mogen spierrelaxantia nooit worden
toegediend zonder sedativa of analgetica.
Observatie en bewaking
Deze kinderen moeten nauwkeurig geobserveerd en bewaakt worden. Als gevolg van de
verslapping en de kalmerende middelen is het kind niet in staat om duidelijk te maken dat het
benauwd is en pijn of andere gevoelens van ongenoegen heeft. De hartfrequentie, bloeddruk,
bloedgasanalyse, beademingsdrukken en de zuurstofsaturatie zijn parameters die informatie
over de toestand van het kind kunnen geven. Indien deze waarden veranderen moet nagegaan
worden welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt.
Omdat het kind wel kan horen, is het raadzaam om het kind regelmatig gerust te stellen en uit
te leggen wat er om hem heen gebeurt. Aan de ouders kan gevraagd worden om
cassettebandjes te maken met de stemmen van ouders, broertjes en zusjes, geluiden van
eventuele huisdieren en favoriete muziek van het kind. Dit bandje kan afgespeeld worden als
de ouders niet op bezoek zijn.
De verzorging van deze kinderen vraagt veel aandacht. Het kind kan zich niet meer bewegen;
regelmatige wisselligging en goede verzorging van de huid, mond en ogen is essentieel. Een
bijwerking van sommige sedativa is een verhoogde slijmproduktie. Hierdoor kan de
tubefixatie loslaten.
Maag- en duodenumsonde
Bij het beademde kind wordt een maagsonde ingebracht om voeding en medicijnen toe te
kunnen dienen en om diafragmahoogstand en aspiratie te voorkomen. Voeding die via de
duodenumsonde wordt toegediend, wordt beter geresorbeerd dan voeding via een maagsonde
en er zal minder maagretentie ontstaan. Als de voeding via een duodenumsonde wordt
toegediend, wordt er tevens een maagsonde ingebracht om lucht uit de maag te kunnen
verwijderen en om de maagretentie te bepalen. De sondes moeten zodanig gefixeerd worden
dat er geen drukplekken en necrose van de neusvleugel kunnen ontstaan.
Kinderen die op een intensive-care-afdeling worden verpleegd ontwikkelen vaak stressulcera. Oud bloed, zichtbaar als de zogenoemde ‘tabaksslierten’, kan een symptoom van een
stress-ulcus zijn.
Bepalen maagretentie
Regelmatig moet de maagretentie worden bepaald, waarbij wordt gelet op de kleur en de
hoeveelheid. Gallige retentie en retentie vermengd met bloed worden niet meer teruggegeven.
Volgens afspraak zal het weggegooide maagsap aangevuld moeten worden. Ook kan het
nodig zijn de maag continu te hevelen. Vaak wordt daarbij de maag frequent gespoeld met
een voorgeschreven vloeistof. De normale retentie wordt teruggegeven omdat anders te veel
elektrolyten verloren gaan.

Communicatie met een geïntubeerd kind

Geïntubeerde kinderen kunnen op vele manieren worden belemmerd in hun communicatie.
Niet-verbale communicatie begint lang voor het verbale gesprek. Kinderen communiceren
door middel van lachen, huilen, bewegen en praten. Als gevolg van bijvoorbeeld een intubatie
en fixatie wordt het kind in deze mogelijkheden beperkt.

Communicatiehulpmiddelen
kind kunnen lezen en schrijven, over een behoorlijke handfunctie beschikken en hij moet het
papier kunnen zien. Tevens is een letterkaart, liefst aangevuld met enkele standaardzinnetjes,
Er zijn veel communicatiemiddelen ontwikkeld voor mensen die niet kunnen spreken, de
zogenaamde ‘augmentative and alternative communication’ (AAC), ofwel: ‘ondersteunende en
alternatieve communicatie’. AAC is een overkoepelende term voor een communicatie waarbij
verschillende symbolen en signaalsystemen zodanig gebruikt worden, dat mensen die in hun
communiceren belemmerd zijn deze middelen kunnen gebruiken als uitbreiding van hun
communicatiemogelijkheden.
Informatie over de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is bij de communicatie erg
belangrijk. Het is zinloos om bijvoorbeeld een letterkaart bij een kind van zes jaar te
gebruiken als dit kind nog niet kan lezen. Kinderen met een spierziekte zijn vaak niet in staat
om met hun hoofd te schudden of te knikken. Met dit kind moet dan overlegd worden op
welke wijze het een vraag kan bevestigen of ontkennen. De ouders kunnen aangeven op welke
wijze zij met het kind communiceren. Deze methode kan vervolgens door de
verpleegkundigen overgenomen worden. Helaas is het niet altijd mogelijk om samen met kind
en ouders van tevoren te bespreken op welke wijze de vragen gesteld en beantwoord kunnen
worden. Indien er sprake is van een geplande opname op de intensive-care-afdeling, verdient
het aanbeveling om tijdens het anamnesegesprek deze informatie vast te leggen.
Hulpmiddelen
Enkele technieken en hulpmiddelen die bij de communicatie worden gebruikt zijn (van
eenvoudig tot complex):

VoICe

plaatjeskaart,

‘waaier’ (een verzameling plaatjes en teksten),

gebarentaal,

schema’s om communicatie te stroomlijnen,

taalzakboek,

Bliss-systeem,

communicator,

memorecorder (Hierin staan zinnen die speciaal voor deze persoon zijn ingevoerd. Deze
zinnen kunnen worden aangewezen, bijvoorbeeld met een lichtje.),

scan-tableau (elektronische letter- en/of plaatjeskaart).
Veel van deze hulpmiddelen kunnen tegenwoordig worden uitgerust met een ‘menselijke
stem’ via een personal computer. Sprekende apparaten zijn echter geen menselijke stem. De
gebruiker kan geen emotie en nadruk leggen. De verstaanbaarheid kan te wensen overlaten.
De meer geavanceerde hulpmiddelen gaan meestal van hetzelfde principe uit als de
eenvoudige, ze zijn alleen makkelijker in het gebruik. De hulpmiddelen worden steeds aan het
vermogen, leeftijd en ontwikkeling van het kind aangepast. Op een intensive-care-afdeling
zijn zeker mogelijkheden voor het gebruik van enkele van deze hulpmiddelen. Naast het
gebruik van de letterkaart, pen en papier, plaatjesboek en communicator, is het ook mogelijk
om een lijst met gebaren en/of een vaste volgorde van vragen te hanteren.
De Intensive Care van het Radboudumc ontwikkelde onlangs een speciale iPadcommunicatie-app voor onder andere beademde en wakkere IC patiënten (volwassenen en
kinderen). IC-patiënten zijn veelal niet in staat te spreken en moeten met naasten en

professionals communiceren door middel van bijvoorbeeld liplezen, schrijven of het gebruik
van een letterbord of toetsenbord/laptop. Door diverse oorzaken zijn deze methoden niet
afdoende om de communicatie goed te laten verlopen. Uit interviews met patiënten en hun
naasten is gebleken dat zij deze gebrekkige communicatie als zeer storend ervaren. Dit leidt
niet alleen bij hen, maar ook bij medewerkers, tot gevoelens van onder andere wanhoop en
frustratie.
Door het gebruik van deze speciaal voor IC-patiënten ontwikkelde communicatie-app op de
iPad, genaamd voICe, verbetert de communicatie voor en met hen. Het gebruik van de app
vraagt weinig spierkracht en motoriek, werkt intuïtief en is eenvoudig en begrijpelijk voor
iedereen. De app ‘leert’ van de keuzes van de patiënt en past zich daaraan aan. Tevens heeft
de communicatie-app een mogelijkheid tot het opnemen van een videoboodschap voor de
patiënt door een naaste en bevat de app een duidelijke klok en datumaanduiding.
De communicatie-app voICe, waarvan de ontwikkeling is gestart in november 2012, werd
vanaf medio mei 2013 in het Radboudumc aan de medewerkers van de IC geïntroduceerd: op
elke IC unit is een iPad aanwezig. Doelstelling is, dat voICe voor eind augustus 2013 frequent
wordt gebruikt in de zorg voor beademde en wakkere patiënten. Daarnaast kan voICe worden
aangeboden aan andere IC’s in Nederland en het Nederlandstalige deel van België. Ook is de
ontwikkeling van anderstalige versies denkbaar.
Richtlijnen
Enkele richtlijnen bij de communicatie zijn:

neem de tijd,

wees niet bang voor stiltes,

kijk goed naar het kind dat niet kan spreken. Mimiek, oogbewegingen en lichaamstaal
kunnen veel informatie geven,

stel één vraag tegelijk,

stel geen ontkennende vragen (wil je niet wat drinken?),

geef het kind voldoende tijd om te antwoorden,

spreek af op welke manier ‘ja’ en ‘nee’ wordt aangegeven,

stel alleen maar vragen die het kind met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden,

vul niet aan,

zorg ervoor dat er altijd een reserve-communicatiehulpmiddel aanwezig is,

maak aantekeningen als het kind met behulp van een letterkaart spelt (denk om de
privacy van het kind, het gesprek staat nu op papier),

ga altijd na of de boodschap goed is begrepen.

Ontwennen

De meeste kinderen die kortdurend zijn beademd kunnen nadat de beademing is gestopt
vrijwel direct zelf goed ademen, waarbij een goede gaswisseling plaatsvindt. Bij een aantal
kinderen is het noodzakelijk dat zij geleidelijk van de beademing worden ontwend. Meestal
kan met het ontwennen van de beademing niet gewacht worden tot het kind stabiel en gezond
is. Hoe langer iemand beademd wordt, hoe moeilijker en langduriger de ontwenning zal zijn.
In ieder geval moet de reden die beademing nodig maakte (grotendeels) verdwenen zijn en het
kind moet, zonodig ondersteund, in staat zijn om zelf te ademen en zijn bloedgaswaarden op

een acceptabel niveau te houden. Het moment waarop het kind van de beademing wordt
ontwend, is afhankelijk van:

het achterliggend lijden,

duur van de mechanische beademing,

voedingstoestand,

afwezigheid van pijn en angst,

fysieke conditie,

leeftijd.
Voorwaarden
Dit wordt beoordeeld aan de hand van de klinische verschijnselen, namelijk de bloedgassen,
thoraxfoto, beademingsdrukken en zuurstofbehoefte. Verder wordt nagegaan of:

de verslappende en kalmerende middelen zijn uitgewerkt,

het kind geen pijn heeft,

het kind niet angstig is,

het kind hemodynamisch stabiel is,

het kind voldoende uitgerust is,

het kind in een goede voedingstoestand verkeert.
Procedure
De beslissing om te gaan ontwennen wordt door de arts genomen, maar de verpleegkundige
heeft hierin een belangrijke signalerende rol. Voordat men start met het ontwennen moet aan
het kind en de ouders uitgelegd worden wat er gaat gebeuren. Het kind moet comfortabel
liggen en voor het ontwennen dient een bronchiaal toilet te zijn gedaan. Tijdens het
ontwennen is een goede bewaking en observatie van het kind noodzakelijk. Verder dient
controle van de bloedgassen frequent plaats te vinden. Gedurende de ontwenprocedure moet
het kind in de gelegenheid worden gesteld om goed uit te kunnen rusten. Het kind wordt
geobserveerd op:

ademfrequentie,

dyspnoe,

kleur,

polsfrequentie,

bloeddruk.
Een oppervlakkige en versnelde ademhaling wijst op vermoeidheid van de ademspieren. Als
gevolg van uitputting of hypoxie kunnen cyanose en een bradypnoe en/of apnoe optreden. De
ademnood vraagt veel ademarbeid van het kind; als niet tijdig wordt ingegrepen zal het kind
uitgeput raken. Naast de observatie en bewaking is begeleiding van het kind en de ouders
tijdens het ontwennen van groot belang.
Nadat het kind van de mechanische beademing ontwend is en een aantal uren zelf heeft
geademd, wordt overgegaan tot extubatie.

Extubatie

Om het risico van complicaties zo klein mogelijk te houden, wordt ernaar gestreefd de
intubatieperiode beperkt te houden. De extubatie van een kind komt in grote lijnen overeen
met de extubatie van een volwassene.
Er kan worden geëxtubeerd als het kind van de mechanische beademing is afgewend en nadat
de reden voor de intubatie, bijvoorbeeld een hoge luchtwegobstructie, is verdwenen. Voordat
de tube wordt verwijderd moet worden nagegaan of het kind:

in staat is om de benodigde ademarbeid te kunnen leveren,

kan hoesten,

kan slikken om aspiratie te voorkomen,

hemodynamisch stabiel is,

over een goede gaswisseling beschikt (controle van de bloedgasanalyse).
Procedure
Bij kinderen met een hoge luchtwegobstructie wordt de extubatie soms uitgevoerd na de
toediening van corticosteroïden om reactief oedeem te voorkomen.
Voordat de tube wordt verwijderd, wordt de maag geleegd en een uitgebreid bronchiaal toilet
verricht. Ook de neus en de mond worden uitgezogen. Indien er sprake is van een gecuffte
tube wordt deze gedesuffleerd. Daarna wordt het kind met een ballon met 100% zuurstof
beademd, en als het kind rustig is wordt de tube verwijderd.
Om te voorkomen dat er atelectasen ontstaan wordt soms de tube verwijderd tijdens de
insufflatie met de reanimatieballon. Vooral bij zuigelingen is de kans op atelectasen groot.
Mede in verband hiermee zal uitzuigen tijdens het verwijderen van de tube een contraindicatie zijn.
Na extubatie
Direct na de extubatie krijgt het kind vochtige, warme en zuurstofrijke lucht toegediend. Veel
kinderen vinden het prettig om in een half zittende houding verpleegd te worden (eventueel
bij de ouders op schoot); zuigelingen ademen soms beter wanneer ze in buikligging worden
gelegd. Een intubatieset alsmede de beademingsmachine worden paraat gehouden om het
kind eventueel te kunnen reïntuberen en te beademen. Indien het kind na de extubatie
kortademig is zal het niets per os krijgen omdat het gevaar voor aspiratie te groot is. Het kind
wordt zoveel mogelijk met rust gelaten en de eerste 24 uur geobserveerd op:

bewustzijn,

kleur,

gebruik hulpademhalingsspieren,

stridor (reactief oedeem kan vier tot zes uur na extubatie nog optreden),

dyspnoe,

keelpijn,

heesheid.
Complicaties
De genoemde complicaties, stridor, dyspnoe, keelpijn en heesheid, kunnen regelmatig
optreden. Minder vaak komt het voor dat het slijmvlies van de trachea zodanig beschadigd is
dat er bindweefselvorming optreedt. Als de laesie min of meer circulair is, gaat dit gepaard
met vorming van ‘webs’ of stenosen. De behandeling van granulomen, webs en stenosen is
zeer ingewikkeld en langdurig en kan bestaan uit onder andere lasertherapie, dilateren met

bougies, tijdelijk aanleggen van een tracheostoma, trachearesectie, plaatsen van een
Montgomery T-tube in een geopereerd of gedilateerd gebied enzovoort.
Met name de voor het kind en het gezin psychologische consequenties van deze langdurige en
ingrijpende behandelingen vragen grote aandacht.
ECLS
ECLS is een vorm van extracorporele ondersteuning waarbij een externe kunstmatige
circulatie veneus bloed van de patient afvoert naar een oxygenator waarin het bloed
geoxygeneerd wordt en koolstofdioxide verwijderd wordt. Vervolgens wordt het bloed
teruggevoerd naar de circulatie van de patient. De flow van het cuircuit wordt bewerkstelligd
door middel van een pomp.
ECLS kan overwogen worden voor patienten die hypoxisch zijn ondanks maximale
ventilatoire ondersteuning, patienten met significante ventilatiore geassocieerde longschade of
patienten met een reversibele cardiogene shock.
Het type ECLS hangt af van de onderliggende cardiale functie van de patient. Veno-veneuze
(V-V) ECLS wordt meestal gebruikt voor geinsoleerd respiratoir falen, terwijl veno-arteriele
(V-A) ECLS uitegvoerd wordt bij gecombineerd cardiaal falen of geisoleerd cardiaal falen.
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High flow zuurstoftoediening d.m.v. Optiflow.
Kinderen met een respiratoire insufficiëntie worden kunstmatig beademd, meestal op een
invasieve manier na endotracheale intubatie. Enkele kinderen kunnen middels non-invasieve
manier beademd worden met een neuskap.
Een deel van de patiënten met respiratoire insufficiëntie kunnen van een kunstmatige
beademing worden afgehouden door middel van een zogenaamd Optiflow systeem. Hierbij
wordt middels een tweetal korte slangetjes in de neus een hoge flow van een zuurstof/lucht
mengsel aangeboden. Zowel in de literatuur als uit eigen ervaring blijkt dat een aantal
kinderen daarmee door een periode van respiratoire problemen te komen zonder dat intubatie
en kunstmatige beademing noodzakelijk is gebleken. Hiermee neemt het risico van intubatie
letsels en beademingscomplicaties af. Daarnaast is geen sedatie nodig bij Optiflow, wel bij
kunstmatige beademing.

Overige indicaties

Restrictieve en obstructieve longproblemen (pneumonie, astma, RS bronchiolitis).
Centrale apnoe’s niet leidend tot respiratoire insufficiëntie
Taai secreet bij onvoldoende bevochtiging
Ondersteuning ademhaling na beademing
Incidenten bij lichte tracheomalacie
Onvoldoende oxygenatie met NRM

Contra-indicaties

Maag-darmproblemen met abdominale distentie
Recente chirurgie KNO/maag-darmgebied
EMV < 8

Benodigdheden optiflow

Voor Optiflow zijn onderstaande hulpmiddelen noodzakelijk
Blender: een mixer voor zuurstof en lucht waarmee het mogelijk is om alle concentraties
zuurstof tussen 21 en 100% in te stellen.
High flow meter tot 15-70 liter/minuut om flow van het gasmengsel in te stellen.
Optiflowsets en combinatiesets in diverse maten voor zuigelingen tot adolescenten.
(Kinkproof met easy click connecter en adhesive wigglepads)
Met Optiflow (high flow neussysteem van F&P) kan dus een zuurstof/persluchtmengsel onder
hoge flow en adequate bevochtiging worden toegediend. De hoge flow zorgt ervoor dat het
zuurstof/persluchtmengsel minder door de buitenlucht wordt “verdund”. Ook wordt door deze
hoge flow de anatomisch dode ruimte verkleind. Naast een hogere Fi02 wordt een juist

vochtgehalte verkregen, alsmede comfort. Ook tijdens de slaap wordt dit systeem goed
verdragen. De flow kan tot 50 L/min worden aangewend, in de praktijk wordt doorgaans bij
grotere kinderen 15-30 L/min toegediend, deze kunnen zonder problemen verdragen worden.
Belangrijk is dat de geleverde flow de eigen piekflow van het kind dient te overtreffen.
Mogelijk is er ook enige vorm van PEEP. Een open mond heeft op deze manier geen effect
op de zuurstoftoediening wel op de PEEP. De PEEP is afhankelijk van: (1) diameter van de
neuscanules (2) flow (3) diepte m.b.t. inbrengen en (4) anatomie van de neus.

Instellen van de flow en regelen van de FI02

Instellen flow in liters per minuut bij kinderen < 10 kg: 2 L/kg/min (Kind van 5 kg krijgt dus
2 x 5 = 10L/min)
Kinderen > 10 kg: 2 L/kg voor de eerste 10 kg + 0.5 L voor elke kg boven de 10 kg (tot een
maximale flow 50 L/min). Kind 16 kg krijgt dus: 2 x 10 kg = 20 L/min + 6 x 0.5 = 3 L/min
betekent dus in totaal 20 + 3 = 23 L/min
Fi02 wordt geregeld met de blender.
Stel de bevochtiger in op intubatiestand, d.w.z. 37 + 3  C waardoor een optimale
bevochtiging van 37 C met 44 mg/L wordt geleverd.
Observeer het kind steeds op ademarbeid, saturatie, comfort en maagdistentie!

Afbouwen Fi02 en flow m.b.v. Optiflow

Bedenk dat Optiflow een flow systeem is en geen CPAP systeem (ook al wordt er enige PEEP
opgebouwd)
Bouw dus eerst de Fi02 af tot minimale waardes (25-30%) bij gelijkblijvende flow en bouw
daarna pas de flow af tot enkele liters (2 L/min).
Laat ook nu de bevochtiging ingesteld op intubatiestand (37  + 3  C)
Indien het kind bij minimale Fi02 waardes het afbouwen van de flow niet meteen verdraagt ga
dan over tot 3 x daags een uur 02 toediening met lage flow (2 L/min) en breidt dit geleidelijk
aan verder uit.
DOE DIT MET HETZELDE OPTIFLOWSYSTEEM!
Als dit succesvol blijkt kan het kind verder “ontwennen” tot stop.
Bij overplaatsing en het kind blijft nog licht zuurstofbehoeftig kan overgegaan worden op een
conventioneel neusbrilletje.

Samenvatting

Optiflow is een veilige manier om sommige patiënten met respiratoire insufficiëntie te
behandelen en daarmee een endotracheale intubatie en kunstmatige beademing te voorkomen.
Daarmee kunnen complicaties ten gevolge van een beademing, zoals intubatieletsels,
beademingsgerelateerde infecties en delier ten gevolge van sedatie voorkomen worden.
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•Optiflow neusbril op maat
•Beademingsslangen
•Fischer & Paikel bevochtiging
•Blender of beademingsmachine
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•Stel flow in op 1 l/kg/min, afronden naar boven
•Z.n. flow aanpassen ogv ademarbeid
•Stel FiO2 in en pas aan ogv SaO2
•F&P op invasieve beademing => 37 graden
•Sluit patiënt aan
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•Gebruik grote slangenset, zonder expiratoire slang
•F&P op invasieve beademing => 37 graden
•Beademingsapparaat instellen op O2therapie
•Flow instellen op 1 liter/kg/min
•FiO2 instellen en aanpassen ogv SaO2
•Sluit patiënt aan
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• FiO2 afbouwen tot 30%
• Flow lager dan 1 liter/kg/min => geen Optiflow
functie meer
•Over op conventionele neusbril
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Respiratoire insufficiëntie bij Bronchiolitis.
Inleiding
Bronchiolitis is een infectie van de luchtwegen en zeer frequente reden voor
ziekenhuisopname bij kinderen. Respiratoir syncytiaal virus (RSV) is de meest frequente
verwekker van bronchiolitis bij kinderen. Bij kinderen met een ernstige bronchiolitis die in
een ziekenhuis moeten worden opgenomen blijkt in 40 -75% van de gevallen de RSV de
verwekker. Andere verwekkers van bronchiolitis zijn het rhinovirus, het influenza virus,
bepaalde types van het para-influenza virus en het adenovirus. Omdat het respiratoir
syncytiaal virus (RSV) de belangrijkste verwekker is van bronchiolitis richt dit stuk zich op
bronchiolitis veroorzaakt door het RSV.

Epidemiologie

Vrijwel alle kinderen zijn voor hun derde levensjaar minimaal eenmaal geïnfecteerd geweest
met RSV. In de meeste gevallen verloopt dat als een mild verlopende bovenste
luchtweginfectie. Bij een uitbreiding naar de lagere luchtwegen ontstaat bronchiolitis.
Bronchiolitis treedt meestal op bij kinderen jonger dan 1 jaar. Kinderen met een
bronchopulmonale dysplasie of een cor vitium met toegenomen longdoorbloeding behoren tot
de risicogroepen met een hoge morbiditeit en mortaliteit. De incidentie van RSV infecties
wisselt per jaar. Jaarlijks worden in Nederland tussen de 800 en 1500 kinderen in een
ziekenhuis opgenomen met een acute RSV bronchiolitis. Hoewel RSV infecties het gehele
jaar kunnen optreden worden de meeste RSV infecties gezien in de maanden november tot en
met april.

Symptomatologie en lichamelijk onderzoek

Een RSV infectie begint als een bovenste luchtweginfectie met hoesten en neusverkoudheid.
Bij uitbreiding naar de lagere luchtwegen en men dus kan spreken van een bronchiolitis
ontstaan tachypneu, neusvleugelen en intrekkingen. Zuigelingen kunnen zich presenteren met
apneu’s. Koorts hoeft niet aanwezig te zijn. Meestal is een van de beide ouders, of een
broertje of zusje verkouden. Bij lichamelijk onderzoek vindt men in meer of mindere mate
dyspneu (neusvleugelen en intercostale intrekkingen) en tachypneu. Bij auscultatie is vaak
een verlengd piepend experium hoorbaar,soms met rhonchi of crepetaties. In ernstige gevallen
is er tevens sprake van cyanose.

Diagnose

De diagnose RSV bronchiolitis kan worden gesteld door een RSV sneltest. Bij deze test wordt
door directe immuunfluorescentie RSV antigeen in epitheelcellen uit de nasopharynx
aangetoond. De test heeft een sensitiviteit van 92% en een specificiteit van 96 %. De
afwijkingen op de thoraxfoto bij RSV bronchiolitis zijn vaak kenmerkend. Door obstructie
van de bronchioli met mucusvorming zijn er zowel gebieden met hyperinflatie als met
atelectasen. Daarbij kan er een interstitiële pneumonie bestaan.
Pathologie:
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen RSV bronchiolitis en RSV pneumonie
welke echter zowel klinisch als radioloigsch moeilijk te onderscheiden zijn. Obstructie van de
kleinere luchtwegen geeft enerzijds hyperinflatie, anderzijds kan er door slijmvorming ook
sprake zijn van atelectasen. Bij een pneumonie is er meer sprake van interstitiële afwijkingen.
Bronchiolitis zou worden gekenmerkt door wheezing en hyperinflatie, pneumonie meer door
rhonchi en crepetaties. Veelal bestaat er echter een combinatie van luchtwegobstructie en
pneumonie. Hyperinflatie, atelectasen en interstitiële infiltratieve afwijkingen kunnen dan ook
afwisselend of in combinatie aanwezig zijn. De interstitiële pneumonie door RSV wordt vaker
gezien bij zowel kinderen als volwassenen met een immuunstoornis, en kan dan een ernstig
beloop hebben.

Therapie

Antivirale therapie
Er bestaat geen goede oorzakelijke therapie voor RSV bronchiolitis. Het antivirale middel
ribavirine (een guanine analoog) is in vitro werkzaam tegen RSV. Verneveling met ribavirine
leek aanvankelijk veelbelovend, echter het heeft de hoge verwachtingen die er initieel aan
gesteld waren onvoldoende kunnen waarmaken. Mede vanwege de praktische bezwaren zoals
de mogelijke teratogene werking en verstoppen van de beademingsapparatuur is er volgend de
huidige inzichten dan ook geen plaats voor het routinematig behandelen met ribavirine bij
RSV bronchiolitis. De American Academy of Pediatrics adviseerde in 1993 nog ribavirine
voor te schrijven bij risicopatiënten, echter volgens hun huidige richtlijnen is ribavirine alleen
bij een ernstig verlopende RSV bronchiolitis te overwegen. Het gaat hierbij dan om patiënten
met een verhoogd risico zoals ex-prematuren met een bronchopulmonale dysplasie, patiënten
met een congenitaal cor vitium en patiënten met een afweerstoornis die een RSV – pneumonie
hebben.

Bronchusverwijding

Ook over de verneveling van bronchodilatoire middelen, met name beta-2- receptoren
agonisten (salbutamol) bij RSV bronchiolitis bestaat veel controverse. Recent is een grote
meta-analyse gepubliceerd, waaruit bleek dat beta-2-receptor agonisten bij poliklinische
patiënten geen relevant effect hadden. De resultaten met klinische patiënten bleken te
wisselend om conclusies te trekken. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat zowel bij poliklinische
als bij klinische patiënten het vernevelen van adrenaline effectiever is dan de verneveling van

de beta-2-receptor agonisten salbutamol. Omdat het effect van bronchodilatoire middelen per
patiënt kan wisselen lijkt een proefbehandeling geïndiceerd.

Corticosteroïden

Er zijn zowel klinische als dierexperimentele aanwijzingen dat de symptomen van RSV
bronchiolitis deels immunologisch bepaald zijn. Naar analogie van astma zou
immuunsuppresieve therapie met corticosteroïden dus effectief kunnen zijn bij RSV
bronchiolitis. In verschillende trials is het effect van systemische corticosteriöden bij RSV
bronchiolitis geëvalueerd. De resultaten van deze trial zijn echter zeer tegenstrijdig. Tot op
heden zijn er slechts aanwijzingen voor een effect van corticosteroïden onderzocht bij
patiënten die worden beademd vanwege RSV bronchiolitis. Vooralsnog bestaat er geen
wetenschappelijke basis voor het routinematig gebruik van systemische corticosteroïden bij
RSV bronchiolitis en moet dit per patiënt worden overwogen. Het effect van corticosteroïden
die niet systematisch maar per inhalatie worden toegediend bij RSV bronchiolitis is nog nooit
onderzocht.

Respiratoïre ondersteunig

De beslissing tot mechanische beademing bij RSV bronchiolitis wordt genomen op klinische
gronden. Bij ernstige dyspneu en tachypneu, cyanose bij een zuurstofbehoefte van 40% of
meer, dreigende uitputting, of recidiverende apneu’s wordt mechanische beademing
overwogen. In eerste instantie kan voor optiflow of (nasale) CPAP worden gekozen. Hoewel
de studies die een positief effect van de CPAP hebben aangetoond methodologische bezwaren
hebben. Andere studies laten zien dat PEEP geen positief effect heeft op de longmechanica.
De optiflow is een soort neusbrilletje waarbij er een grote hoeveelheid verwarmde en
bevochtigde lucht wordt toegediend. Hierdoor wordt het CO2 beter uitgeademd en worden de
longen weer voldoende opgeblazen.
Beademing bij RSV bronchiolitis is moeilijk en niet goed onderzocht. Slijmvorming zorgt
voor gedeeltelijke of gehele obstructie in de bronchioli. Daarom bestaan gebieden met
hyperinflatie naast gebieden met atelectasen. Voldoende gemiddelde beademingsdruk kan
voor recruitment van de atelectatische gebieden zorgen, echter met het risico van ernstig
volume- en barotrauma van de hyperinfaltie gebieden. Om dit te beperken wordt
tegenwoordig beademd met minimale condities en het daarbij toenemende CO2 en de
afnemende saturaties worden geaccepteerd. Concluderend moet de beademing voor ieder
patiënt worden geïndividualiseerd. Hoewel sedatie nodig is, lijkt verslapping niet bij te dragen
tot een sneller herstel.

Complicaties

Hoewel de meeste studies laten zien dat bacteriële superinfecties niet zeer frequent
voorkomen bij RSV bronchiolitis is de kans hierop bij beademde patiënten waarschijnlijk
groter. Bij beademing dient dan ook zorgvuldige monitoring plaats te vinden. Koorts en
infectieparameters als leukocyten, leukocyten differentiatie en CRP zijn daarbij de

belangrijkste parameters. Andere complicaties bij patiënten met RSV bronchiolitis zijn ARDS
en Syndrome of Inappropiate ADH Production. Controle van water en zouthuishouding is
daarom aangewezen.

Bewaking/Verpleging

Verspreiding van het RSV virus gaat voornamelijk via handen en contact met besmet
materiaal. Handen wassen na het verlaten van de kamer van de patiënt is dan ook de
belangrijkste maatregel om besmetting in het ziekenhuis te voorkomen. Het dragen van
maskers, handschoenen en schorten is controversieel.

Samenvatting

Bronchiolitis is een infectie van de lage luchtwegen en een zeer belangrijke reden voor
ziekenhuisopname bij kinderen. Respiratoir Syncytiaal syndroom (RSV) is de meest frequent
verwekker van bronchiolitis bij kinderen. Acute bronchiolitis treedt meestal op bij kinderen
jonger dan 1 jaar en kan met name bij kinderen net een bronchopulmonale dysplasie of een
cor vitium met toegenomen longdoorbloeding een ernstig beloop hebben.
Een
Bronchiolitis begint meestal als een hoge luchtweginfectie die zich uitbeidt naar de lagere
tractus respiratorius, met tekenen van dys- en tachypneu en in ernstige gevallen cyanose. De
diagnose kan worden gesteld door een immunofluorescentietest van het nasopharyngeale
aspiraat. Op een thoraxfoto zijn hyperinflatie, atelectasen en een interstitiële pneumonie vaak
naast elkaar aanwezig. Er bestaat geen oorzakelijke behandeling van RSV bronchiolitis, en de
therapie is ondersteunend. Beademing bij RSV is moeilijk omdat hyperinflatie en atelectasen
naast elkaar kunnen bestaan en daarmee de kans op volume en barotrauma groot is. Daarom
wordt tegenwoordig vaak met minimale beademingscondities beademd waarbij een oplopend
CO2 en een dalende saturatie worden geaccepteerd.

Thoraxtrauma
Thoraxtrauma’s zijn letsels van de borstwand of borstorganen en wordt bij ongeveer 90% van
de kinderen veroorzaakt door stomp trauma zoals compressie, deceleratie of acceleratie,
meestal door een verkeersongeval of een val van grote hoogte. Penetrerende letsels komen bij
ongeveer 10% voor, meestal veroorzaakt door schot- of steekverwondingen.
Kenmerkend bij kinderen is de grote elasticiteit van de thoraxwand. Zelfs zwaar inwerkend
compressieletsel behoeft bij kinderen geen vervorming van de thorax na het trauma te
veroorzaken, omdat de thorax door zijn elasticiteit weer in de oude oorspronkelijke vorm
‘terugveert’. Een ribfractuur bij jonge kinderen is daarom zeer zeldzaam. Is er sprake van
ribfracturen bij een kind, dus een normale thoraxfoto bij de primary survey sluit significant
thoraxtrauma niet uit. Hier betreft het een ernstig letsel!
Stompe thoraxletsels worden met name veroorzaakt door verkeersongevallen of het vallen van
grote hoogte. In totaal wordt het thoraxletsel maar bij ongeveer 1% van de kinderongevallen
vastgesteld. Echter de mortaliteit van het thoraxtrauma blijkt het hoogst te zijn van alle typen
letsels, zelfs hoger dan van het traumatisch hersenletsel. Zowel voor stomp als penetrerend
thoraxtrauma geldt dat 12-15% van de kinderen met thoraxletsels aan deze verwondingen
overlijden. De mortaliteit blijkt het hoogst voor meervoudig gewonde kinderen en voor
kinderen jonger dan vijf jaar.
Meestal is thoraxtrauma geassocieerd met overige letsels die symptomen beïnvloeden of
maskeren. Van specifiek belang is de anamnese van het ongevalsmechanisme. Bij solitair
thoraxtrauma wordt gevraagd naar pijn en kortademigheid.
Tachypneu, oppervlakkige ademhaling en speciaal bij kinderen het gebruik van
hulpademhalingsspieren en intercostale intrekkingen, zijn tekenen van kortademigheid. Dit
kan het gevolg zijn van longletsel, bijvoorbeeld longcontusie, maar kan ook voorkomen bij
hemodynamische instabiliteit. Ook bij geen of slechts geringe afwijkingen bij inspectie van de
thorax, kan ernstig letsel van de thoracale organen bestaan. Gelet wordt op wonden en
contusies. Een verminderd meebewegende thoraxhelft kan passen bij (spannings)
pneumothorax, hematothorax of een diafragmaruptuur. Gestuwde halsvenen komen voor bij
een spanningspneumothorax en harttamponnade. Gedempte percussie kan differentiëren
tussen hematothorax en diafragmaruptuur enerzijds en (spannings) pneumothorax anderzijds,
waarbij percussie hypersonoor is. Bij (spannings) pneumothorax, hematothorax of een
diafragmaruptuur is het ademgeruis verminderd.
Tekenen van hypovolemie zoals een snelle pols, hypotensie, verwardheid, koude
extremiteiten en vertraagde capillaire refilltijd kunnen, behalve door bloedverlies, worden
veroorzaakt door spanningspneumothorax en harttamponnade. Subcutaan emfyseem,
gemakkelijk vast te stellen door knisperen van de huid bij palpatie, wordt veroorzaakt door
een ruptuur van trachea of bronchi, of door oesofagusletsel. Pijn bij ribfracturen wordt
verergerd door plaatselijke palpatie en door laterale en voor achterwaartse compressie van de
thorax.
Na het veiligstellen van de luchtweg bij een zwaargewond kind is de volgende stap het
beoordelen van de ademhaling. Bij multitrauma patiënten zijn bepaalde thoraxletsels
levensbedreigend en vereisen onmiddellijk behandeling.

Bij alle multitrauma patiënten dient actief naar thoraxletsel te worden gezocht. Een aantal
letsels vereist direct behandeling tijdens de primary survey. Andere letsels worden pas tijdens
de secondary survey gediagnostiseerd en behandeld. Ook de niet-traumatoloog is in staat om
de grote meerderheid van thoraxletsels in het eerste uur adequaat te behandelen.

Onmiddellijk levensbedreigende letsels

Spanningspneumothorax
Een spanningspneumothorax is levensbedreigend. Lucht hoopt zich onder druk op in de
pleuraholte en het mediastinum wordt naar de contralaterale kant verplaatst. De ademhaling
wordt bemoeilijkt. De grote vaten worden afgeknikt, de veneuze terugvloed naar het hart
wordt belemmerd en het hartminuutvolume daalt. De diagnose spanningspneumothorax wordt
primair op grond van klinisch onderzoek gesteld en deze dienst direct behandeld te worden.
Het maken van een röntgenfoto is daarvoor niet nodig en is onnodig tijdrovend.
Symptomen:

Hypoxie, eventueel met shock

Verminderd ademgeruis en hyper sonore percussietoon aan de aangedane kant

Opgezette halsvenen zijn soms aanwezig

Tracheadeviatie van de aangedane kant af( laat symptoom)
Resuscitatie:

12-15l/minuut 100% zuurstof via een adequaat gezichtsmasker

Onmiddellijke naaldthoracocentese om de intra pleurale druk te ontlasten

Met spoed inbrengen van een thoraxdrain
Bij mechanische beademing bij een kind met een eenvoudige pneumothorax bestaat een zeer
groot risico dat een spanningspneumothorax ontstaat. Om deze reden dient een traumatische
pneumothorax bij beademingsbehoeftige kinderen te worden gedraineerd.
Massale hemothorax
Bij een massale hemothorax hoopt zich bloed (van letsels van longparenchym, bloedvaten of
thoraxwand) in de pleuraholte op. Een hemothorax kan een aanzienlijke hoeveelheid van het
circulerende volume van het kind bevatten en het kind kan daardoor in ernstige
hypovolemische shock raken.
Symptomen:

Hypoxie en shock

Aan de aangedane kant: verminderde thoraxexcursies, verminderd ademgeruis, doffe
percussietonen
Resuscitatie:

12-15l/minuut 100% zuurstof via een adequaat gezichtsmasker

Intraveneuze of intraossale toegang en agressieve vochttoediening

Met spoed inbrengen van een grote thoraxdrain

Open pneumothorax
Na penetrerend trauma kan een pneumothorax met een verbinding via een open wond tussen
de pleuraholte en de buitenlucht ontstaan. De wond blijft tijdens de gehele ademhalingscyclus
open en belemmert de longexpansie. Denk erom dat de wond zich op de rug van het kind kan
bevinden en in eerste instantie dus niet hoeft op te vallen.
Symptomen:

Karakteristiek zuigend en blazend geluid

Bevindingen van een pneumothorax

Soms verschijnselen van een hematopneumothorax
Resuscitatie:

Occlusie van de wond met een luchtdicht verband dat aan drie van zijn vier kanten is
afgeplakt. Dit fungeert als een eenrichtingsventiel waardoor lucht tijdens expiratie uit de
open kant kan ontsnappen. De wond kan ook worden afgeplakt met een verband met
ingebouwd ventiel (Chestseal), indien dit beschikbaar is.

Met spoed inbrengen van een thoraxdrain

Meestal is intubatie en beademing geïndiceerd
Nadat een adequate thoraxdrainage is bewerkstelligd, kan de wond volledig worden afgeplakt.
Fladderthorax
Bij een fladderthorax ligt een deel van de ribbenboog los doordat de ribben op twee of
meerdere plaatsen zijn gebroken. Vanwege de elasticiteit van de thorax komt een
fladderthorax bij kinderen relatief weinig voor. Daarentegen gaat dit letsel bij kinderen
meestal gepaard met ernstig letsel van de longen en respiratoire insufficiëntie. Fladderthorax
is zowel klinisch las radiologisch lastig te diagnosticeren. Röntgenfoto’s zijn vaak beperkt
behulpzaam omdat ribfracturen moeilijk te zien zijn.
Symptomen

Hypoxie

Abnormale thoraxbewegingen met crepiteren over de ribben

Het losliggende deel wordt initieel vaak niet gezien, omdat het kind de
thoraxwandspieren aanspant
Resuscitatie:

12-15l/minuut 100% zuurstof via een adequaat gezichtsmasker

Vanwege de geassocieerde longcontusie zijn intubatie en beademing vrijwel altijd
geïndiceerd

Analgesie, zo nodig in overleg met een anesthesioloog
Harttamponnade
Harttamponnade kan bij penetrerend en stomp trauma optreden. Ophoping van bloed in de
pericardholte belemmert de veneuze terugvloed en daardoor de hartvulling tijdens de diastole
en leidt tot een progressieve afname van het hartminuutvolume. Echografie is meestal
diagnostisch. Een spoedthoracotomie is vrijwel altijd geïndiceerd.
Symptomen:

Shock

Gedempte harttonen

Opgezette halsvene (vaak moeilijk vast te stellen, zeker bij een hypovolemie)

Resuscitatie:

12-15l/minuut 100% zuurstof via een adequaat gezichtsmasker

Intraveneuze of intraossale toegang en agressieve vochttoediening, welke het
hartminuutvolume tijdelijk kan verhogen

Naaldpericardiocentese, waarbij zelfs het aspireren van een gering volume bloed tot een
aanzienlijke verbetering van het hartminuutvolume kan leiden

Ernstige thoraxletsels die na de primary survey worden ontdekt

Longcontusie
Longcontusie komt bij kinderen relatief vaak voor. Er zijn meestal geen geassocieerde
ribfracturen. Een longcontusie wordt vaak veroorzaakt door een stomp trauma. De alveoli
worden opgevuld met bloed van beschadigde longcapillairen en dit leidt tot hypoxie.
De diagnose wordt vaak door uitsluiting van andere pathologie gesteld. De thoraxfoto laat
vaak consolidatie zien. Maar kan ook normaal zijn. De behandeling is 12-15l/min 100%
zuurstof en eventueel beademing.
Ruptuur van de trachea of bronchi
Ruptuur van de grote luchtwegen is meestal lethaal. Minder ernstige gevallen presenteren zich
met de tekenen van pneumothorax of hemopneumothorax, vaak met subcutaan en/of
mediastinaal emfyseem.
Resuscitatie en behandeling geschieden volgens de hiervoor beschreven richtlijnen. Continue
luchtlekkage na thoraxdrainage is een sterke aanwijzing van ruptuur van de grote luchtwegen.
Verwijzing naar een thorax- of ander bekwame en ervaren chirurg is geïndiceerd.
Ruptuur van de grote vaten
Deze letsels zijn ook vaak snel fataal. Het kind overleeft alleen indien de scheur in de
vaatwand zichzelf heeft getamponneerd.
Het kind is vaak in shock met slechte perifere pulsaties. Op de thoraxfoto is het mediastinum
vaak verbreed of afwijkend. Verder radiologisch onderzoek (CT, angiografie, enzovoort) en
verwijzing naar een (thorax)chirurg zijn geïndiceerd.
Diafragmaruptuur
Diafragmaruptuur is het meest frequent na een stomp buiktrauma. De linkerkant is vaker
aangedaan. Hypoxie en respiratoire insufficiëntie kunnen als gevolg van compressie van de
long optreden. Traumatische letsels van de intra-abdominale organen kunnen tot shock leiden.
De thoraxfoto toont soms abdominale organen in de thorax. Kijken naar de positie van de
maagsonde is behulpzaam. Verwijzing naar een chirurg met ervaring met kinderen is
geïndiceerd.
Cardiaal trauma
Trauma van het hart bij kinderen is zeldzaam en wordt vaak over het hoofd gezien.
Ritmestoornissen en onverklaarbare shock zijn de belangrijkste symptomen. Ongeveer 50%
van communicatieve kinderen met een myocardcontusie klaagt over pijn op de borst.
Myocardcontusie, harttamponnade, klepruptuur en ruptuur van het septum en de vrije wanden
van atria en ventrikels komen voor. Myocardcontusie is vaak geassocieerd met longcontusie.
Echocardiografie kan structurele letsels aantonen en kan informatie geven over de functie van
het myocard. Behandeling van myocardcontusie is expectatief en ondersteunend op de kinder

intensive care, met inotropica en een nauwlettend beleid ten opzichte van intravasculaire
vulling. Bij overige cardiale letsels is verwijzing naar een kindercardiologisch centrum
geïndiceerd.

Overige letsels

Eenvoudige pneumothorax
Een eenvoudige pneumothorax ontstaat na kortdurende luchtlekkage naar de pleuraholte. De
long collabeert gedeeltelijk, maar hypoxie op basis van de pneumothorax zelf is zeldzaam.
Bevindingen bij lichamelijk onderzoek zijn: verminderde thoraxexcursies, verminderd
ademgeruis en een hyper sonore percussietoon. Een kleine pneumothorax kan alleen met een
thoraxfoto worden gediagnostiseerd.
Thoraxdrainage is geïndiceerd bij dreigende respiratoire insufficiëntie en indien een kind met
een traumatische pneumothorax moet worden beademd, om het ontstaan van een
spanningspneumothorax te voorkomen.

Verwijzing

De meeste levensbedreigende thoraxletsels kunnen en moeten behandeld worden ter plekke
van het ongeval of op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar de eerste opvang wordt
verricht. De indicaties voor verwijzing naar een (thorax)chirurg met ervaring met kinderen
zijn:





Aanhoudende massale luchtlekkage via een thoraxdrain
Aanhoudende bloeding na inbrengen van een thoraxdrain
Harttamponnade
Ruptuur van de grote vaten

De meeste kinderen met significant thoraxtrauma dienen te worden verwezen naar een
kinderchirurgisch centrum met een kinder intensive care afdeling.

Aanvullend onderzoek

Laboratoriumonderzoek: volledig bloedbeeld, kruisbloed en bloedgassen. Bij ernstig of
mogelijk meervoudig letsel ook nier- en leverfunctie, amylase, serumelektrolyten,
stollingsstatus en urinesediment.
Röntgenonderzoek: thoraxfoto in twee richtingen. Bij klinische verdenking op ribfracturen
kan een driekwart zijdelinkse thoraxfoto zinvol zijn. Let ook op mediastinale verbreding en
het verloop van trachea en oesophagus. Hierbij kan een ingebrachte maagsonde behulpzaam
zijn. Het inbrengen van een maagsonde geschiedt meestal ter ontlasting van de vaak met het

thoraxtrauma samengaande maagdilatatie. Bij meervoudig gewonde kinderen met ernstig
thoraxletsel of bij verdenking op longcontusie wordt de thoraxfoto na een uur herhaald.
Computertomografie(CT), eventueel met intraveneus contrast, geeft bij ernstige thoraxletsels
meer informatie over orgaanstructuren en skeletletsels en kan (dreigende) vaatrupturen
aantonen.

Behandeling

De behandeling van de meeste thoraxletsels bij kinderen is eenvoudig: zuurstofsuppletie
100% O2, pijnbestrijding en eventueel inbrengen van een thoraxdrain. Zuurstoftoediening
geschiedt bij voorkeur via een non-rebreathing masker; bij geringe zuurstofbehoefte via een
zuurstofbrilletje of neuskatheter. Pijnbestrijding geschiedt in eerste instantie met paracetamol
en diclofenac, bij ernstige pijn met morfine intraveneus continu, door epidurale anesthesie, of
soms door een nervus-intercostalis-blokkade. Intubatie bij thoraxtrauma is noodzakelijk bij
een bedreigde ademweg, bij coma en bij de levensbedreigende aandoeningen. Hierbij is
vervolgens beademing noodzakelijk. Vooral jonge kinderen kunnen ernstig dyspnoeïsch zijn
door maagdilatatie. Bij elk ernstig trauma wordt een maagsonde ingebracht. Wanneer
orotracheale intubatie vereist is zal de ingestelde beademing voortgezet worden. Wanneer het
een longcontusie of ARDS betreft, zal dit een PEEP-beademing zijn, waarbij in de
eindexpiratoire fase een overdruk gehandhaafd wordt ter voorkoming van het geheel
samenvallen van de alveoli.
De indicatie hiervoor betreft alle thoraxletsels, gepaard gaande met diffusiestoornissen, dus de
situaties waarbij het zuurstoftransport vertraagd is ten gevolge van de vaak oedemateuze
verdikking van de alveolocapillaire membraan, zoals bij contusie, aspiratie of verdrinking.
Het is belangrijk door middel van fysisch-diagnostisch en aanvullend röntgenonderzoek
(thoraxfoto) de ernst van het thoraxletsel vast te stellen. Het is essentieel om de ingestelde
thoraxdrainage op de juiste wijze door middel van een zuigdrainagesysteem met
waterslotbeveiligingsmechanisme voort te zetten. Controleer altijd zowel door lichamelijk
onderzoek als op de röntgenfoto of de tube, de thoraxdrain, de ingebrachte maagsonde en
eventuele andere drains (pericarddrain) goed gepositioneerd zijn; en welke de ernst van de
letsels zijn.
Bij pneumothorax en hematothorax wordt een thoraxdrain ingebracht. Dit geschiedt onder
algehele of lokale anesthesie via de vijfde intercostaal ruimte ter hoogte van de voorste
axillair lijn. Aan de open methode wordt de voorkeur gegeven omdat deze veiliger is dan die
met behulp van een trocart. Bij spanningspneumothorax kan vooraf tijdelijk een dikke naald
worden ingebracht, midclaviculair in de tweede intercostaal ruimte. Bij hematothorax is het
soms noodzakelijk een tweede drain in te brengen voor een goede decompressie en volledige
ontlediging van de thorax. Thoracotomie is noodzakelijk indien de patiënt na thoraxdrainage
hemodynamisch instabiel blijft, het initiële bloedverlies uit de thoraxdrain meer dan 20ml/kg
lichaamsgewicht, of indien het persisterende bloedverlies meer is dan 2ml/kg/uur gedurende
meer dan 3 uur. Bij pneumothorax is thoracotomie alleen noodzakelijk bij grote verscheuring
van longweefsel met ernstig persisterend luchtverlies uit de thoraxdrain.

Doorgaans zal bij pneumothorax thoraxdrainage met aanzuigen van de long(10-15cm H2O)
leiden tot een snelle ontplooiing en kan de drain na 3 tot 5 dagen worden verwijderd.
Open thorax letsels, bijvoorbeeld door een messteek, een val in scherpe voorwerpen of een
schotverwonding, zijn zeldzaam bij kinderen. Thoracoscopie of thoracotomie is meestal
noodzakelijk.

Complicaties, prognose en beloop

In het algemeen is herstel van het solitaire thoraxtrauma bij kinderen goed. Bij ernstige
thoraxletsels wordt de prognose bepaald door de ernst van de orgaanletsels en de behandeling.
Bij langdurige beademing of langdurige thoraxdrainage bepalen ook de complicaties hiervan
de prognose. Dit geldt ook indien thoracotomie-, -kwab of longresectie nodig is. Deze
ingrepen kunnen tot blijvende groeistoornissen van het thoraxskelet, de
wervelkolom(scoliose) of de longcapaciteit en dus het inspanningsvermogen leiden.

Thoraxdrainage
Drainage van de thorax bij een kind kan op verschillende indicaties nodig zijn. Zoals bij een
spanningspneumothorax, haematothorax, pleuravocht, thoraxempyeem of bv. na een operatie.
Elke long wordt omgeven door twee pleurabladen waarvan een aan de wandzijde van de
thorax bevindt en een dat het longweefsel bedekt. Tussen deze twee pleurabladen bevindt zich
de pleuraholte. Dit is een luchtledige ruimte die gevuld is met ongeveer 4ml vocht zodat de
bladen over elkaar kunnen bewegen. De druk hier is negatief (-4 mm HG) zodat de longen
dicht tegen de wand aan komen te liggen. Longen hebben constant de neiging zich te
verkleinen.
Door beschadiging van (een van) de pleurabladen valt de druk in de pleuraholte weg.
Met behulp van thoraxdrainage kan de negatieve druk in de pleuraholte zich herstellen en
verkrijgt men hierbij herstel van de gaswisseling .

Afhankelijk van de oorzaak kan in de geperforeerde pleuraholte zowel lucht, vocht,
bloed als pus aanwezig zijn. Om dit af te voeren, brengt de arts tussen de longvliezen
een drain in. Bij het afzuigen van lucht ligt de drain zo hoog mogelijk in de pleuraholte, bij
vocht juist zo laag mogelijk. Lucht gaat vaak hoog zitten en vocht zakt juist omlaag.

Spanningspneumothorax.

Een spanningspneumothorax is een pneumothorax of klaplong die wordt gecompliceerd door
verhoogde druk in de aangedane zijde van de borstkas.
Specifieke symptomen zijn:
 Ernstige dyspnoe.
 Hevige onrust.
 De aangedane zijde van de borstkas beweegt niet mee met de ademhaling en kan ten
opzichte van de gezonde zijde opgezwollen zijn.
 Extreme stijging van de beademingsdrukken.
 Er kunnen tekenen van shock zijn, zoals bleekheid, zweten, duizeligheid, snelle weke
pols, onrust, bewustzijnsstoornissen en angst.




Minder tot geen ademgeruis hoorbaar,
Soms is er lucht onder de huid (subcutaan emfyseem) dat bij aanraking knisperend
aanvoelt.

Thoraxfoto.

De thoraxfoto laat de grootte van de pneumothorax zien met vaak een verplaatsing van de
trachea. Een vergrootte thorax helft, een verlaging van het diafragma en een geheel of
gedeeltelijke ingeklapte long.

Haematothorax.

Bij de haematothorax is er een ophoping van bloed in de pleuraholte. Het bloed is vaak
afkomstig van een beschadiging van de intercostaal arteriën. Meestal als gevolg van
een thorax/buiktrauma waarbij het diafragma is beschadigd.

Pleuravocht.

Pleuravocht ontstaat door verandering in het pleura-oppervlak waardoor vocht uittreed.

Thoraxempyeem.

Bij thoraxempyeem is het vocht in de pleuraholte geïnfecteerd.

Thoraxdrain.

Drainage van de thorax kan zowel actief als passief plaatsvinden.
Passief: Hierbij gebruikt men geen zuigkracht de drainage vindt plaats via zwaartekracht en
het waterslot voorkomt dat vocht of lucht terugloopt.
Actief: Een opvangsysteem wordt aan een vacuümbron aangesloten waardoor er aan de drain
wordt gezogen om vocht of lucht af te voeren.
Er dient een drukverschil te zijn tussen de plaats van drainage en de plaats van opvang. De
ingestelde zuigkracht dient dus voldoende hoog te zijn. Een normale weerstand van een slang
bedraagt 5 cm H2O. Men heeft dus al snel een negatieve zuigkracht nodig van 10 tot 20 cm
H2O.
Op de IC zal bijna altijd actief gezogen worden.

Inbrengen thoraxdrain.

Het inbrengen van de thoraxdrain vind vaak acuut plaats of tijdens een operatie.
De drain zal door de arts geplaatst worden. Men maakt een incisie in de huid in het verloop
van de intercostaalruimte. Hierna wordt de drain ingebracht en met een hechting vast gezet.
Een thoraxfoto zal ter controle plaats vinden.
Bij het aansluiten van de drain op het drainagesysteem zullen alle aansluitpunten stevig
worden gefixeerd.

Het drainagesysteem.

Om lucht en of vocht uit de pleuraholte te verwijderen kan men verschillende
drainagesystemen gebruiken.
Een thoraxdrainagesysteem bestaat uit:
o drain;
o afloopslang (verbinding tussen drain en opvangmateriaal);
o opvangmateriaal (zak, fles of pot).
Je hebt verschillende mogelijkheden:



Het één- pots- systeem :

Een opvangpot en waterslot in één.

Het uitende van de lange buis behoort ongeveer 2 cm. onder het wateroppervlak te zitten.
Indien de druk in de pleuraholte groter is dan 2 cm. zal het vocht of lucht uit de pleuraholte in
de pot terecht komen. Hierna kan de lucht via het korte buisje uit de pot ontsnappen.
Als de lange buis verder onder het wateroppervlak komt te staan door vocht/bloed zal men
deze aan moeten passen om lucht te kunnen blijven verwijderen.
Bij goed functioneren dient het water in de lange buis bij inspiratie te stijgen en bij de
expiratie te dalen. Bellenblazen duidt op luchtlekkage vanuit de pleura.

Het disposable systeem

Dit systeem wordt het meest gebruikt en bestaat uit een plastic opvangsysteem die opgebouwd
is uit drie delen.

Een opvangkamer (deze kan uit verschillende kamers bestaan die in elkaar overlopen).

Het waterslot (de standaard hoeveelheid vulling van water wordt meestal aangegeven).
Boven aan het waterslot zit een beveiligingsklep waar bij overdruk lucht uit kan
ontsnappen.

De drukcontrole kamer. Deze dient met een afgesproken hoeveelheid water te worden
gevuld om een goed drukverschil te creëren.

Aansluiten van het systeem

Bij het aansluiten van de drain op het systeem dienen alle aansluitpunten stevig gefixeerd te
worden.
De slang van de drain naar de opvangpot behoord getunneld gefixeerd te worden op de huid
zodat deze vrij van de huid is. In de slang mogen geen knikken of krullen zitten.
De opvangslang mag niet te lang zijn om
vochtophoping te voorkomen, de lengte beïnvloed de
zuigkracht. Vaak blijft er in het onderste gedeelte van
de slang wel wat vocht staan waaraan je kunt zien of de
ademhaling van de patiënt gelijk loopt met het waterslot
(op en neer bewegen van de vloeistof = pendelen ).

Het waterslot dient gevuld te zijn tot het aangegeven niveau. Vacuümregelkamer vullen tot
afgesproken niveau. Vacuümklok zachtjes aan zetten.
Plaats de opvangpot altijd lager om terugstroom te voorkomen.

Aandachtspunten

Let op lekkage van vocht of lucht bij de insteekopening of aansluitpunten.

Let op stolsels of verstoppingen van de drain.

Noteer de hoeveelheid en kijk naar de kleur en soort vocht.

Het waterslot behoort niet te borrelen anders is er lekkage.

De regelkamer behoort zachtjes te borrelen. Indien dit niet het geval is controleer de
slang op knikken of lekkage en/of controleer de vacuümklok.

Bij aanzuiging valse lucht, controleer drain op lekkage en/of smeer wat steriele vaseline
rond insteekopening.

Zorg voor thoraxklemmen bij het bed i.v.m. eventuele calamiteiten.

Bij een beademde patiënt met positieve druk mogen de drains nooit worden afgeklemd.
In verband met het gevaar op een spanningspneumothorax.

Bij spontaan ademende patiënten moet de kocher wel gebruikt worden indien de
thoraxpot wordt verwisseld.

Verwijderen thoraxdrain.








De thoraxdrain wordt verwijderd als er weinig tot geen drainproductie meer is of
wanneer de long weer volledig aanligt.
Vaak wordt vooraf aan het verwijderen de drain op waterslot gezet. (niet meer actief
zuigen).
Na een controle foto kan tot verwijdering worden over gegaan.
Het verwijderen van de drain mag alleen in opdracht van de arts.
De drain wordt zuigend verwijderd na maximale inademing van de patiënt. Waarna de
insteekopening gesloten wordt door het aantrekken van de aanwezige tabakszakhechting (deze trekt de wond dicht).
Indien de drain niet meer met een hechting zit dan dient de wond afgesloten te worden
met een steriel gaas met steriele vaseline erop.
Indien afgesproken kweek de tip van de drain.

Bron vermelding :

Leerboek intensive-care-verpleegkunde , Deel 2 , Geert v.d. Brink, Frans Lindsen, Heleen
Rap, Theo Uffink. Elsevier / de Tijdstroom.
Over lucht, vacuüm en watersloten , Jessie Hinten , Nursing mei 2011.
Thoraxdrainage , F.de Neijs .
Google afbeelingen.

ARDS
Acute longbeschadiging, in zijn meest ernstige vorm ‘acute respiratory distress syndrome
(ARDS)’ genoemd, is een ernstige aandoening die ontstaat ten gevolge van een ziekte van de
long zelf (bijvoorbeeld een longontsteking) of als complicatie van een ziekte elders in het
lichaam. Voorbeelden zijn een luchtweginfectie, een verdrinking, een grote operatie, of een
ernstig ongeval.
Het geeft regelmatig aanleiding tot kunstmatige beademing, zowel bij kinderen als bij
volwassenen. Het voorkomen van ARDS bij volwassenen in Nederland is 24 tot 29.3
per 100.000 volwassenen per jaar. Bij kinderen ligt dit aantal ongeveer tien keer
lager. Volwassenen en kinderen met ARDS hebben een hoog risico op een langdurige
beademingsperiode en het ontwikkelen van infecties. Daarnaast hebben ze een verhoogd
risico op lange termijn complicaties zoals achteruitgang van de longfunctie en afname van
cognitief functioneren. De sterfte bij volwassenen ten gevolge van ARDS is de laatste jaren
enigszins afgenomen door verbeterde beademingstechnieken, maar is nog altijd rond de 40%.
Bij kinderen ligt de sterfte rond de 20%.
Tot op heden is er geen specifieke behandeling voor ARDS voorhanden. De behandeling
bestaat uit het bestrijden van de onderliggende oorzaak van ARDS en ondersteuning van de
ademhaling, veelal door middel van kunstmatige beademing en / of door het toedienen van
extra zuurstof.
ARDS ontstaat doordat de primaire ziekte op nog onbekende wijze een heftige
ontstekingsreactie in de long veroorzaakt. Door deze ontstekingsreactie “lekken” vocht,
eiwitten en ontstekingscellen uit de bloedvaten in de long naar het longweefsel. Hierdoor
wordt de opname van zuurstof vanuit de long naar het bloed bemoeilijkt, waardoor een tekort
aan zuurstof in het bloed ontstaat.
Klinisch beeld: toenemende zuurstofbehoefte en toenemende ademfrequentie; treedt op ná een
gebeurtenis met als gevolg een diffusiestoornis zónder cardiale oorzaak.
Verschijnselen: dyspnoe, expiratoir kreunen, roze (ery’s) schuimend (eiwitten) sputum,
rhonchi /crepitaties (vocht in gecollabeerde alveoli), pO2↓, PCO2 normaal of ↑, ademarbeid
verhoogd, compliance ↓, X-thorax symmetrisch moppig beeld.
In de laatste jaren is gebleken dat bepaalde beademingsstrategieën longschade kunnen
verergeren of zelfs induceren. Dezelfde processen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van ARDS, zijn ook betrokken bij door beademing geïnduceerde longschade.
Belangrijk:

Patiënten met acute longbeschadiging/ARDS worden tegenwoordig beademd met kleine
teugen, met het idee dat dit de longen beschermd tegen overrekking.

Bij patiënten met het acute respiratory distress`- syndroom ( ARDS ) is het belangrijkste
doel van mechanische beademing het openhouden van alveoli om adequate oxygenatie
te bereiken zonder de longen verder te beschadigen of de circulatie nagatief te
beïnvloeden.

Alveolaire rekrutering wordt bereikt door gebruik te maken van positieve eindexpiratoire
druk (PEEP). Het beste PEEP-niveau is dat niveau waarbij de grootste verbetering in
zuurstoftransport en longcompliantie wordt bereikt, zonder afname van het slagvolume
van de linker hartkamer.

De oxygenatie kan wellicht verder worden verbeterd door de inspiratie-expiratie-ratio te
vergroten. Door de verkorte uitademingstijd kunnen de alveoli die neigen tot collaberen
aan het einde van een normale expiratie, open worden gehouden.




Van groot belang bij patiënten met ARDS is het feit dat sterfte wordt beïnvloed door de
grootte van het slagvolume.
Beademing in buikligging vergroot het eindexpiratoire teugvolume en verkleint de
intrapulmonale shunt en de regionale verschillen in de mate van ventilatie. Mogelijk
wordt zo ook bijgedragen aan het voorkomen van beademingsgeïnduceerde longschade.

Wat betekent dit in de praktijk voor patiënten met ARDS die beademd worden?

Beademing volgens open long concept en beademing met laag slagvolume
(5-8 ml/kg), recruitment manoever bij zuurstofbehoefte en buikligging.

Wat zijn de kenmerken van een open long ?

Optimale gaswisseling met zo min mogelijk intrapulmonale shunting, gekenmerkt door
zuurstofbehoefte < 40%
Een optimale beademingsdruk bepaald door openings- en sluitingsdruk, waardoor de
haemodynamiek zo min mogelijk wordt belast.

Waarom het open long concept toepassen ?

Vermijden van ventilator geinduceerde longschade (VILI), vermijden van atelectasen.
Vermijden van hoge zuurstoftoediening, optimale PEEP houdt de long open en droog

Wat is het open long concept en hoe passen we dit toe ?

Het open long concept bestaat uit:
1. het openen van de long volgens protocol
2. bepalen van de minimale druk om de long open te houden
3. de long vervolgens open houden
4. gaswisseling met P 10- 15 cmH2O (komt overeen met 5-8 ml TV/kg)
P= piek inspiratoire druk (PIP) – totale positief eind-expiratoire druk
(PEEP) en FiO2 < 40%

Hoe passen we dit toe?

1. het openen van de long: recruitment manoever
Tijdens het recruitment manoever openen we de long waarbij gecollabeerde alveoli worden
gerecruteerd en vervolgens wordt deze openingsdruk gedurende 10 sec. aangehouden. We
stellen dat de alveoli gerecruteerd zijn als de saturatie stijgt >95% en als PaO2 na het
recruitment manoever stijgt tot acceptabele waarde voor de patient.
Bij elk recruitment manoever geldt het volgende:

bij niet acute reden eerst patienten handelingen verrichten zoals draaien of uitzuigen

altijd pressure control mode

PIP waarbij de saturatie significant steeg is de openingsdruk.

deze recruitment manouvre wordt uitgevoerd d.m.v. de PEEP op te draaien zodat het
drukblok wordt verhoogd van de Servo en de delta P 10-15 cmH2O blijft, om zo
volutrauma te voorkomen.
PEEP ophogen volgens Protocol 5cm H2O per keer (openingsdruk is vaak minstens 35 cm
H2O ongeacht leeftijd en onderliggende aandoening).
Voordeel: veilig (delta P blijft onveranderd), eenvoudig (slechts 1 instelling aan de Servo
moet aangepast worden).
Nadeel: kans op haemodynamische bijwerkingen.
Patiënt moet eerst haemodynamisch beoordeeld worden, omdat het rechter ventrikel extra
belast wordt bij recruteren (door hogere beademingsdruk) en dus de veneuze return tijdelijk
kan dalen
Indien tijdens deze procedure een tensiedaling optreedt (> 20-30%), moet de procedure
onderbroken worden en gevuld worden (NaCl 0,9% 20 ml/kg). Na de vulling kan men
opnieuw starten.
wanneer ondanks een hoge PIP en PEEP, de saturatie niet stijgt en er een tensiedaling
optreedt, kan het zijn dat bij het verlagen van PIP en PEEP de saturatie toch stijgt. Dit kan
betekenen dat tijdens het recruitment manoever de veneuze retour sterk is gedaald door het
ophogen van de beademingsdrukken. Bij het verlagen van de drukken kan de veneus retour
dan opnieuw stijgen.

2. bepalen van minimale druk om long open te houden
We bepalen de druk waarbij de alveoli opnieuw collaberen (sluitingsdruk).
Verlagen van PEEP naar 20 cm H2O en daarna met stappen van 2 cm H2O , iedere 10
seconden totdat de saturatie daalt daalt. De PEEP waarbij dit optreedt, is de sluitingsdruk.
3. opnieuw recruitment manoever tot openingsdruk met zelfde instellingen als tijdens 1ste
recruitment manoever (kan in 1 keer), vervolgens
PEEP verlagen tot 2 cm H2O boven de sluitingsdruk.
4. optimale ventilatie met P 10- 15 cmH2O (P= PIP – totale PEEP)= 5-8 ml/kg
lichaamsgewicht en FiO2 < 40%.

Longtransplantatie
Het traject dat wordt doorlopen bij een longtransplantatie bestaat uit verschillende fasen. Er
wordt gestart met een voorbereidings-, screenings-, en wachtlijstfase. Peri- en
posttransplantatie is de zorg ingedeeld in een klinische en poliklinische follow- up fase. In
het UMCG is een multidisciplinair team samengesteld dat is gespecialiseerd in (kinder-)
longtransplantaties. Dit team bepaalt of en wanneer een patiënt over kan gaan naar een
volgende fase en bestaat uit de volgende disciplines:

Kinderlongarts

Verpleegkundig consulent kinderlongtransplantatie

Thoraxchirurg

Anesthesist

Maatschappelijk werk

Kinderpsycholoog

Pedagogisch medewerker

Diëtiste

Fysiotherapeute

Op indicatie: kinder-/jeugdpsychiater

Voorbereidingsfase

Binnen het team wordt de situatie van een kind besproken en wanneer gen medische
bezwaren worden gevonden, wordt de patiënt opgeroepen op de polikliniek kinderlong
ziekten. Naast een kennismakingsgesprek met een kinderlongarts wordt medische informatie
uitgewisseld en lichamelijk onderzoek gedaan (bloed- en longfunctie onderzoek en een Xthorax).
Afhankelijk van de medische gegevens wordt een beslissing genomen:
1. De patiënt komt in aanmerking voor een LTX
2. De patiënt komt nu nog niet in aanmerking voor een LTX maar blijft onder controle.
3. De patiënt wordt afgewezen omdat er sprake is van contra-indicaties
Indicaties:

Respiratoire insufficiëntie bij longlijden dat in principe niet recidiveert in de
getransplanteerde longen. Onder andere: bronchiolitis obliterans tgv
beenmergtransplantatie, Cystic fibrose, primaire pulmonale hypertensie, interstitiele
fibrose, pulmonale hypertensie met corrigeerbare hartafwijking, iatrogene
longbeschadiging als gevolg van bronchopulmonale dysplasie en ernstige pneumonieen.

In een fase met beperkte inspanningstolerantie, continue zuurstofbehoefte,
FEV1<30%(expiratoir seconde volume, het volume dat in de eerste seconde kan worden
uitgeademd tijdens een geforceerde uitademingmanoeuvre), en/of snelle achteruitgang
met veel exacerbaties.
In principe wordt aangehouden dat de levensverwachting van het kind zonder
longtransplantatie maximaal 2 tot 3 jaar zal zijn en dat andere therapeutische opties niet
voorhanden zijn of hebben gefaald.

Contra-indicaties

Leeftijd <6 jaar(ivm ontbreken follow-up FEV1 en transbronchiale perifere biopten)

Infectie met HIV, pseudomonas cenocepacia, volledig resistente micro-organismen,
atypische mycobacteriën, hepatitis B, invasieve aspergillose.

Anatomische beperkingen(bv ernstige scoliose)

Psychosociale beperkingen(blijvende therapie ontrouw)

Systemische aandoeningen (recente maligniteit), nierinsufficiëntie.

Aanwezigheid HLA antistoffen. (Humaan Leukocyten Antigeen) Spelen een belangrijke
rol bij het regelen van de afweer tegen lichaamsvreemde stoffen.
Complicaties

Chirurgische complicaties(oa bloedingen)

Acute en niet behandelbare infecties

Rejectie

Acute bronchiolitis obliterans
Bovenstaande complicaties zijn de grootste veroorzakers van overlijden na longtransplantatie.

Screeningsfase

In de screeningsfase wordt nader onderzocht of de patiënt in aanmerking komt voor een
longtransplantatie. Hierbij wordt beoordeeld of de patiënt aan een longtransplantatie toe is en
of er alternatieven en/of andere medische problemen zijn. Daarnaast wordt er gekeken of de
patiënt in staat is om een intensieve behandeling te ondergaan. In een korte tijd vinden
meerdere onderzoeken en gesprekken plaats.
Onderzoek.
Niet alleen de longen worden beoordeeld maar ook de andere organen. De hartfunctie is
hierbij belangrijk voor de chirurg en anesthesist. Informatie over de andere organen( lever,
galblaas, nieren) is belangrijk ivm de vele medicatie die de patiënt na de transplantatie moet
innemen. Hieronder volgen de (afteken)lijsten voor screening, voorlichting en dergelijke zoals
die gebruikt wordt in het UMCG.

Screening longtransplantatie:
Naam:
Geboortedatum:
UMCG-nummer:
Gesprek kinderlongarts/ eventueel met longtransplantatiearts
Gesprek maatschappelijk werk
Gesprek thoraxchirurg
Gesprek psychologe
Consult Pedagogisch Medewerker
Op indicatie pyschologe consult kinder/jeugdpsychiatrie
Diëtiste (voedingstoestand)
Fysiotherapeute (spierkrachttraining, ademhalingstechniek)
Aanvullend onderzoek:
Flow-volume onderzoek
longvolumina Box en Heliumdiffusie
6-minuten looptest met saturatiemeting (fysiotherapie)
Niet indien reeds verricht bij pre-screening en de prescreening
korter dan 6 maanden tevoren heeft plaatsgevonden
Nachtelijke saturatiemeting met eigen hoeveelheid zuurstof
X-thorax
Of opslaan radiologisch onderzoek elders verricht in digitaal systeem
Niet indien reeds verricht bij pre-screening

CT-thorax en abdomen (met contrast)
Onderzoek in kader van screening longtransplantatie in verband met [diagnose]
Vraagstelling: status praesens longaandoening? Pleura-afwijkingen?
mediastinale klieren en vaatstructuren? Focusonderzoek abdomen; afwijkingen aan lever,
galblaas, milt, nieren?
Niet indien korter dan jaar voor screening elders verricht
Eventueel echo abdomen
(als reeds CT thorax is verricht zonder afbeelding van het abdomen)
De mate van pleurale afwijkingen maakt inschatting van de problemen
rond de operatie (bloedverlies) mogelijk. Door het geven van contrast
wordt afwijkende vaatanatomie tevoren vastgesteld.

Ventilatie-perfusiescan
Vraagstelling: CF/BPD/……, onderzoek in kader screening long/hart-long
transplantatie. Ventilatie/perfusie-verdeling? Mismatch?
Niet indien reeds verricht bij pre-screening
Botdensitometrie
Vraagstelling; botdichtheid
Op indicatie (cumulatief groter dan 3 maanden prednisongebruik, of CF)
Consult kindercardiologie, ECG, Echocardiogram.
Vraagstelling: cardiale functie (rechterventrikel functie, contractiekracht,
Shortenings-fractie); aanwijzigingen voor ulmonale hypertensie?
Anatomische afwijkingen. Uitgang ECG.
Consult kinderinfectiologie
Vraagstelling: beoordeling vaccinatiestatus en vaccinatiebeleid,
risicofactoren bij immunosuppressie,
Evt aanpassing antibiotisch beleid rondom transplantatie op geleide van kweken
Consult Mondheelkunde:
Vraagstelling: uitsluiten infectieus focus aan gebit en paradontium
Consult KNO-heelkunde; X-NBH
Vraagstelling: infectiefocus? Standaard bij infectieuze longaandoeningen
Laboratoriumonderzoek:
Volledig bloedbeeld en differentiatie
Volledige chemie (Na, K, Ca, P, Mg, glucose, ASAT, ALAt, gGT, LDH, ureum,
kreatinine, capillaire of veneuze bloedgas-analyse)
Leversynthesefunctie en stolling: choline-esterase, PT, APTT, fibrinogeen, AT-III
IgG, IgA, IgM, lymfocyten subpopulaties
Spijtserum
24-uurs-urine: kreatinine klaring in 24 uurs urine eiwit (volume, creat,
NA, K, CA, P, totaal eiwit); portie urine glucose, eiwit, cellen door middel van
stick; indien afwijkend sediment
Bloedgroep en rhesus factor (2x)
HLA-antistoffen (lab transplantatie-immunologie)
HLA-typering
HLA 1 en 2 op formulier aankruisen; 20 ml heparinebloed en 10 ml stolbloed

Infectieserologie:
aspergillus IgE en IgG
HIV, hepatitis B, hepatitis C, TPHA, toxoplasma, antistoffen HIB,
pneumococcen, Bof, mazelen, rubella, VZV, parvo B19, varicella
CMV (in de screening de serologie en niet de PCR aanvragen!),
EBV (in de screening de serologie en niet de PCR aanvragen!)
Faeceskweek
Faeces 3x Triple Faeces Test
(In verband met immuunsupressie uitsluiten worminfecties)
Sputumkweek bacterieel/schimmels
PPD (“mantoux-reactie”): op indicatie (bijv adoptie, bezoek risicolanden)
In verband met immuunsupressie mantoux

Voorlichting bij screening/voor plaatsing op de wachtlijst

Longtransplantatie is een behandeling van eindstadium longfalen
met een mediane overleving van de longen van mediaan 7 jaar.
Omdat longen moeten passen voor wat betreft bloedgroep en thoraxformaat
kan de wachtijd van zeer kort tot zeer lang zijn. Bij tussentijdse ziekenhuisopname
Op de wachtlijst het transplantatiecentrum graag inlichten.
Na een bloedtransfusie moeten HLA antistoffen na 4 en 6 weken worden bepaald
Belangrijke complicaties direct bij/na de transplantatie zijn bloedingen en falen
van de getransplanteerde longen. Dit kan leiden tot overlijden
Op korte of lange termijn kunnen als transplantatiegerelateerde problemen
nierfunctiestoornissen ontstaan (door minder goede doorbloeding rond de operatie
en als bijwerking van tacrolimus; ook kan er door prednison en tacrolimus diabetes
ontwikkelen (zeker als de transplantatie indicatie CF was)
Rond de transplantatie geldt:
- nuchter blijven vanaf moment van oproepen.
- Koorts en ziekte leidt tot niet doorgaan van de transplantatie
- De operatie duurt minimaal 6 uur
- in het algemeen zijn de drains 1-2 weken nodig
- algemene opname duur is vier-zes weken met uitzonderingen beide richtingen op
Na ontslag zijn de controles aanvankelijk wekelijks in het UMCG
(anamnese, lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek, X-thorax en
laboratoriumonderzoek. Omdat de medicijnspiegels onderzocht worden
mogen tacrolimus en MMF pas ingenomen worden nadat bloed is afgenomen.

Na geslaagde transplantatie kan er sprake zijn van infectie of rejectie,
beelden die de zelfde symptomen geven. Bij elke twijfel en achteruitgang van
de eigen longfunctiemeting met de PIKO contact opnemen met
transplantatiecentrum (en niet met de huisarts). Dit geldt levenslang.
Therapietrouw is van levensbelangen met name in de adolescentie een
aandachtspunt.

Vanwege het gebruik van immuunsuppressieve middelen zijn er leefregels die met
Voedselhygiëne te maken hebben (die worden voor ontslag verder uitgelegd) en
Is schoolbezoek de eerste drie maanden na transplantatie beperkt

Wachtlijstplaatsing:

Aanvragen meldingsnummer secretariaat longtransplantatie
Invullen database G-schijf kinderlongziekten/longtransplantatie
Aanmelden voor bespreking op donderdagmiddag bij secretariaat longTx
Invullen groene lijst met wensen tav donor door arts
TLC 90-120% van berekende/gemeten TLC opgeven
5-50 jaar, CMV any, EBV any, HBsAgWachtlijstbrief als concept in poliplus notitie (laten) zetten via secretariaat
Beknopte VG, bloedgroep/rh, HLA antistoffen, G/L, gewenste TLC
Bereikbaarheid ambulancepost
Telefoonnummers ouders thuis en mobiele nummers
Sinds 1 mei 2011 staan kinderen tot 16 jaar automatisch op internationaal hoog urgent (HU).
Bepalen gewenste TLC op basis van gemiddelde van TLC helium en TLC box
Volgens Koopmans et al, Resp Med 2011

Controles op de wachtlijst

Datum wachtlijstplaatsing ...................................
Polibezoek 4 maandelijks
- vastleggen lengte, gewicht, gewicht/lengte, bovenarms-omtrek (mid-upper-arm
circumference/MUAC) bij longfunctie; FEV1 meting en NO meting
- bij achteruitgaande voedingstoestand
(G/L afbuiging, afbuigende MUAC overleg dietiste)
- hoeveelheid zuurstof, actieradius, excacerbaties
- medicatie
Eén jaar na plaatsing op de lijst (maand/jaar …………..) als hierboven en tevens:
- overleg fysiotherapeut voor adviezen spierkracht training, mucocilaire
klaringstechnieken
- consult diëtiste
- consulent educatieve voorziening
- herhalen CMV en EBV serologie indien eerder negatief
- in radiologie systeem ingescand beeld materiaal bekijken/opvragen

Procedure bij een donormelding

Via de transplantatiecoördinator wordt het donoraanbod doorgegeven (telefoon, e-mail) aan
de dienstdoende kinderlongarts; samen met de kinderthoraxchirurg en eventueel in overleg
met de transplantatie arts wordt besloten of het aanbod geschikt is. Eurotransplant komt vaak
met andere TLC waarden dan wij zelf berekenen op geleide van de ons ter beschikking
staande formules. Advies is aan de hand van lengte en geslacht de TLC van de donor te
berekenen en te vergelijken met de TLC van de acceptor die volgens dezelfde regels zijn
berekend.
Minimale voorwaarde donorlong:
- Oxygenatietest (eventueel na recruitreren of andere longconditieverbeteringen): na 5
minuten FiO2 1.0 en PEEP 5 cm H2O pO2 > 40 kPa
Contra indicaties voor accepteren donorlong
- maligniteit anders dan cerebrale maligniteiten
-tekenen van infectie/sepsis korter dan 24 uur behandeld
- thoraxtrauma, longcontusie

Indien aanbod geschikt is, wordt de potentiële acceptor gebeld en gevraagd naar tekenen van
actieve infectie (anders dan een eventuele exacerbatie van CF)
Nuchter houden vanaf moment van transport
Aanmelden bij kinderintensivist en opname coördinator beddenhuis
Bellen meldkamer ambulance dienst voor transport naar UMCG

Onderzoek bij opname (dag -1)

Anamnese:
Ziekte (anders dan waarvoor de transplantatie is geïndiceerd), koorts?
Lichamelijk onderzoek:
Lengte, gewicht, pols, bloeddruk, temperatuur, transcutane zuurstofsaturatie
Aanvullend onderzoek:
Microbiologie:
- Sputum bacterieel/schimmels/mycobacteriën
(indien geen sputum 1 neusk/keelkweek bacterieel en schimmels)
- Keel/neuswat viraal OF neusspoelsel PCR respiratoir panel
- Bloed EBV en CMV serologie (indien eerder negatief)
Radiologie:
X- thorax (1R)
Lab:
Volledig bloedbeeld, leukocyten differentiatie, kruisbloed, PT/APTT, CRP,
N, K, Ca, P, Mg, creat, albumine, spijtserum
Overig:
ECG

Naast de lichamelijke onderzoeken vinden gesprekken plaats met verschillende disciplines uit
het transplantatieteam: de kinderlongarts, maatschappelijk werker, thoraxchirurg, kinder
psychologe, diëtiste, pedagogisch medewerker en fysiotherapeut. Indien geïndiceerd wordt
een kinderjeugdpsychiater in consult gevraagd. Alle gesprekken dienen ter kennismaking,
voorlichting en screening(bijvoorbeeld op psychische gesteldheid).
De kinderlongarts geeft aan de patiënt en ouders de eerste voorlichting over een
longtransplantatie. Gespreksonderwerpen als transplantatie technieken, wachttijd, prognose,
leefregels, kans op complicaties, en klinische follow-up worden benoemd.

Daarnaast informeert de arts het kind en zijn ouders over de procedure wanneer de patiënt
wordt opgeroepen voor een longtransplantatie.
‘Groenlicht’ gesprek
Dit gesprek volgt als een patiënt in aanmerking komt voor een longtransplantatie. Met als doel
alle informatie die in de screeningsfase is verstrekt nogmaals goed met ouders en kind door te
nemen. Wanneer zij akkoord gaan wordt het kind aangemeld bij Eurotransplant en zal het
geplaatst worden op de kinderwachtlijst.

Eurotransplant

Eurotransplant is een stichting die als doel heeft om zoveel mogelijk mensen van de wachtlijst
een passend orgaan toe te wijzen waardoor hun levensverwachting verbetert. Per jaar levert
Eurotransplant ongeveer 7000 organen. Het streven is om optimaal gebruik te maken van de
beschikbare donororganen door de best mogelijke match te maken. Nederland is samen met
België, Duitsland, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en Slovenië aangesloten bij
Eurotransplant.
De wachttijd voor een longtransplantatie varieert bij kinderen van zeer kort tot meer dan 2
jaar. De beperkende factor is de schaarste aan donorlongen die gematcht worden op
bloedgroep en thoraxgrootte(lichaamslengte).
De positie die het kind op de wachtlijst krijgt is afhankelijk van de LAS: Lung Allocation
Score. De LAS varieert van 0 tot 100 punten en is gebaseerd op de verwachte
overlevingswinst na transplantatie: hoe hoger de winst, hoe hoger de LAS. Sinds mei 2011
krijgen kinderen onder de 12 jaar automatisch een LAS van 100.

Tussentijdse controlemomenten

Kinderen die op de wachtlijst staan moeten elke 4 maanden op de polikliniek
kinderlongziekten terugkomen om hun (medische) situatie in kaart te brengen. Hierbij worden
geëvalueerd: voedingstoestand, longfunctie en het medicatie gebruik.
De kinder fysiotherapeut gaat tijdens deze bezoeken de afgesproken
oefeningen(krachttraining en technieken om sputum op te hoesten) bij langs met de patiënt en
brengt hier zonodig aanpassingen in aan.
De consulent van de educatieve voorzieningen evalueert de schoolprestaties en houdt contact
met de eigen school van het kind.
In deze fase van wachten is het belangrijk dat de patiënt zijn conditie en gewicht op peil
houdt, dit heeft een gunstig effect op het persoonlijk welbevinden en het herstel na de
transplantatie.
Vanaf het moment dat een kind op de wachtlijst staat moet het samen met de ouders 24 uur
per dag bereikbaar zijn. Deze periode brengt vaak veel onzekerheid met zich mee, komt de
donorlong wel op tijd? Het transplantatie team kan het kind en de ouders hierin begeleiden.

De donormelding

Indien Eurotransplant longen kan aanbieden aan een patiënt, neemt zij contact op met de
transplantatie coördinator van het desbetreffende ziekenhuis. De coördinator geeft het door
aan de kinderlongarts. De kinderlongarts belt met de ouders dat er mogelijk een donorlong
beschikbaar is. Het is op dat moment nog niet definitief of de transplantatie doorgaat. Eerst
beoordelen de kinder longarts en thoraxchirurg of de donorlongen geschikt zijn.
In de tussentijd wordt de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd met een ambulance en wordt de
voorbereiding op de operatie ingezet: lichamelijk onderzoek, controle vitale lichaamsfuncties,
X-thorax, ECG, bloed-en kweekafname. Koorts of een ziekte die niet tot de indicatie van de
transplantatie behoort, moeten worden vermeld en worden meegenomen in de overweging of
de transplantatie door kan gaan.

Post ok op de kinder ic

De focus ligt op het voorkomen, herkennen en behandelen van:

Bedreiging van het transplantaat door rejectie en infectie

Infecties onder immuunsuppressie
Respiratie
Doel: optimaliseren van de functie van de donorlongen
Methode: voorkomen van vochtophoping in en rondom de longen, herkennen en behandelen
naadproblemen en ademspierdysfunctie, faciliteren sputumklaring.
Uitvoering:
1. Thoraxdrains mediaan(longtop, luchtdrainage) en lateraal(sinus pleurae, vochtdrainage)
2. Bronchoscopie voor detubatie
3. Cave (hemi) diafragmadysfunctie door beschadiging van de zenuw die eindigt op het
middenrif (nervus phrenicus) of diathermie letsel of bijwerking corticosteroïden.
4. Vernevelen NaCL 0,9% 2 maal daags 4 ml zolang geïntubeerd.
Mucolytica(acetylcysteine,ventolin) vernevelen op indicatie.
Circulatie
Doel:
Methode:

voorkomen, verminderen longoedeem tgv verhoogde vasculaire permeabiliteit.
vochtbeperking, diuretica, vaso-actieve middelen, streven naar bereiken pre operatief gewicht uiterlijk op dag 7.

Uitvoering:
1. Dagelijks wegen
2. Vochtintake: dag 1-2 ¾ van normaal; dag 3 normale vochtintake berekend naar gewicht.
3. Streefdiurese minimaal 1ml/kg/uur
4. Eventueel furosemide continue iv. Aldacton.

Gastro-intestinaal/Voeding
Doel: Bewerkstelligen/handhaven goede voedingstoestand, voorkomen bloedingen
Methode: Enterale voeding, maagprotectie
Uitvoering:
1. Esomeprazol(nexium)
2. Voeding per maagsonde of- bij maagontledigingsstoornissen per duodenumsonde
vanaf 24 uur na de transplantatie.
Hemostase en Trombose
Doel: Voorkomen diepe veneuze trombose
Methode: in pubertijd tromboseprofylaxe, mobiliseren indien mogelijk.
Uitvoering: fraxiparine
Infectiologie
1. Anti-bacteriële profylaxe.

Peri-operatief ceftazidim gedurende 7-10 dagen bij infectieuze
longaandoeningen(bijvoorbeeld CF) Anders cefuroxim gedurende 48 uur.

Post-operatief PCP( pneumocystis carinii pneumonia) profylaxe. Vanaf 48 uur na
transplantatie cotrimoxazol.
2.

Anti-schimmel profylaxe. Bij aspergillus kolonisatie vernevelen met amfotericine B
zolang kind geintubeerd is.

3.



Anti-virale profylaxe
Donor en ontvanger CMV positief: (val)ganciclovir
Donor en ontvanger CMV negatief(val)aciclovir

4.

Inventarisatie kweken van sputum/keel, faeces/rectum, drainvocht, urine: maandag en
donderdag. Van ieder lijn of drain die verwijderd wordt de tip kweken.

5.

Antimicrobiele therapie op grond van kliniek, verwekkers en resistentiepatronen.

Immuunsuppressie
1. Methylprednisolon(solumedrol) Tijdens ok voor iedere long-reperfusie. De eerste 24
uur na transplantatie.
2. Prednisolon. Start 24 uur na einde transplantatie.
3. Tacrolimus(FK 506)/Prograft) Start 12 uur na reperfusie eerste long. Spiegelbepaling
dagelijks op ic.
4. Basiliximab(simulect) 1e gift bij aankomst op ic, 2e gift op dag 4.
5. Mycofenolaatmofetil(cellcept) Start pre-operatief.
Pijnstilling en sedatie
Beleid kinder ic en/of thoracale epidurale analgesie of PCA pomp iom anesthesioloog.

Laboratorium
1. Bij opname kinder ic: bloedgas, bloedbeeld, electrolyten, leverfuncties, nierfuncties,
stolling
2. Dag 1 en 2 minstens 3 maal daags bloedgas, glucose, natrium, kalium, Hb
3. Dagelijks; bloedbeeld, nierfuncties, bloedgas, stolling, tacrolimus spiegel
4. Dagelijks 24 uurs urine op natrium/kalium ureum, kreat, osmol.
5. Op indicatie drainvocht op eiwit, natrium, kalium, Ph, leuco’s
6. Iedere maandag: EBV, CMV
Radiologie
X-thorax bij opname op kinder ic en op dag 1, 2, 3, 5, 7. In de 2e week 2 maal.

Post kinder ic op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling is de zorg gericht op verder herstel en begeleiden naar ontslag.
Fysiotherapie wordt ingezet voor ophoesten sputum, mobiliseren. De verpleegkundige
begeleidt het kind en de ouders bij het toedienen van de medicatie, en informeert over de
leefregels. Op zowel de kinder ic als kinderafdeling wordt beschermende isolatie gehanteerd
ter preventie van infecties bij een lage weerstand.
Diagnostiek bij vermoeden van rejectie
Longbiopten
Behandeling rejectie
Methylprednisolon iv. Toedienen in 3 uur, gedurende 3 dagen.
Controles voor, tijdens en na inlopen: hartactie, tensie, huiduitslag, bewustzijn.

Om het chirurgisch zicht te verbeteren wordt bij een longtransplantatie soms een dubbel
lumen tube gebruikt. Hiermee kunnen de linker en rechter long apart beademd worden. Er zijn
dan dus 2 beademingsmachines nodig. Vanaf een gewicht van 25 kg kan een dubbel lumen
tube gebruikt worden, kleinere maten zijn er niet.
Het gebeurd zelden dat een kind na een longtransplantatie met een dergelijk tube op de kinder
ic komt.

Vitaal bedreigd kind
“Vroegtijdige herkenning en behandeling van mogelijk respiratoir, circulatoir
of centraal neurologisch falen, is van essenstieel belang en zal leiden tot een
belangrijke reductie van sterfte en secundaire restschade. Uit verschillende
internationale studies blijkt dat vroegtijdige herkenning en behandeling van
het vitaal bedreigd kind de mortaliteit kan verminderen en reductie van
reanimatie mogelijk is
Dit dokument is een goede voorbereiding op P/BLS en scenariotraining.

De gestructureerde aanpak van het vitaal
bedreigd kind volgens ABCDE structuur.
In onderstaande hoofdstukken staan in een verkorte versie:
• hoe een vitaal bedreigd kind te herkennen
• een gestructureerde aanpak voor de beoordeling van het vitaal bedreigd
kind
• een gestructureerde benadering voor de eerste opvang en behandeling
van het ernstig
bedreigd kind

INLEIDING
De prognose voor kinderen met een hartstilstand is doorgaans slecht.
Naarmate dreigend respiratoir, circulatoir of neurologisch falen vroeger wordt
herkend en behandeld, vermindert de mortaliteit en de morbiditeit.
In deze reader bespreken we waar we op letten tijdens het klinisch onderzoek
om de toestand van een kind snel te kunnen inschatten. De reader is
systematisch ingedeeld om tekenen te herkennen die ons helpen om
potentieel respiratoir, circulatoir en centraal neurologisch falen op te sporen.
Dit noemen we de eerste beoordeling. Verdieping van de verschillende
stappen, handelingen en interventies zijn terug te vinden in het boek,
Advanced pediatric life support (Nederlandse versie 2011) van N.Turner e.a.

Inhoud
Inleiding

A
B
C
D
E

eerste beoordeling van de luchtweg(Airway)
eerste beoordeling van de Ademhaling(Breathing)
eerste beoordeling van de circulatie(circulation)
eerste beoordeling van de neurologische toestand(disabillity)
uitwendige bevindingen (Exposure)

Samenvatting

A
EERSTE BEOORDELING VAN DE LUCHTWEG (airway)

Probeer contact te maken met het kind
Leg het kind in juiste houding en open manueel de ademweg door:
 Hoofd in neutrale positie te positioneren
 Open de ademweg d.m.v. jaw thrust
Onderzoek de doorgankelijkheid van de ademweg :
 Aanspreekbaar/ kan praten
 Tongobstructie
 Losse tanden/ voorwerpen
 Braaksel of ander secreet
 Oedeem
 Voorkeurshouding
 Kwijlen
 Slikklachten
 Abnormale ademgeluiden
De benodigde interventies om ademweg obstructie op te heffen:
 Positioneren hoofd in neutrale positie
 Openen en vrijhouden ademweg d.m.v. jaw thrust continueren
 Uitzuigen mond-keelholte zo nodig
 Afmeten mayo
 Eventueel opvulling onder schouderbladen (padding)
Luchtweg (A airway)
Eerste beoordeling
 Ga na of de luchtweg vrij is:
 KIJK naar thoracale en/of abdominale bewegingen
 LUISTER naar ademgeluid
 VOEL of je uitgeademde lucht kan voelen
Stemgeluid zoals huilen of praten, duidt op ventilatie en een min of meer
doorgankelijke
luchtweg. Als er duidelijk spontane ventilatie is, zoek dan andere tekenen op
die kunnen wijzen op bovenste luchtwegobstructie
 stridor
 zwelling
 corpus aliënum

Als er geen tekenen zijn van ademhaling, doe dan de luchtweg
openingsmanoeuvres (chinlift, jaw thrust). Beoordeel hierna de luchtweg
opnieuw.
Als er nog steeds geen tekenen zijn van ademhaling, kan men de
doorgankelijkheid van de luchtweg nagaan door een
luchtwegopeningsmanoeuvre uit te voeren en te beademen. (zie Basic Life
Support).
Als de luchtweg niet doorgankelijk is, kan deze beveiligd worden door:
 Hoofd positioneren (neutraal, sniffing of kantelen)
 De kin op te heffen (chin lift) of de kaak naar voor te schuiven (jaw
thrust)
 Het gebruik van hulpmiddelen als mayotube, nasale mayo
 endotracheale intubatie

B
EERSTE BEOORDELING VAN DE ADEMHALING (breathing)
Onderzoek effectiviteit van ademhaling:
• Bewustzijnsniveau
 Spontane ademhaling
 Frequentie en diepte
 Symmetrie in thoraxexcursies
 Auscultatie longen
 Ademarbeid:
o Neusvleugelen
o Head bobbing
o Intrekkingen
o Expiratoir kreunen
o Gebruik hulpademhalingsspieren
 Gestuwde halsvenen en tracheapositie
 Huidskleur
 indien beademd capnografie en/of condensatie
Stel noodzaak tot maagsonde vast
Sluit saturatiemeter aan
Indien nodig stel noodzaak en demonstreer masker/ballon beademing
Onderzoek effect van interventie:
 Symmetrische thoraxexcursie
 Aanwezigheid van bilateraal ademgeruis
Stel noodzaak tot intubatie
Demonstreer en beschrijf het onderzoek (min 2)
 Thoraxexcursies
 Auscultatie thorax en maagkuiltje
 Capnografie /condensatie in tube
Het herkennen van potentieel respiratoir falen
Ademhalingsinspanning
De mate waarin de inspanning om te ademen (Work of breathing) toeneemt,
laat ons de ernst inschatten van het respiratoir (vitaal-)bedreigd kind. Het is
belangrijk het volgende te beoordelen:
Ademhalingsfrequentie
De normale ademhalingsfrequentie in rust volgens de leeftijd staat vermeld in
tabel 1.1. Bij

zuigelingen is de frequentie hoger, ze neemt af met de leeftijd. Wees
voorzichtig met het
interpreteren van afzonderlijke metingen: de ademhalingsfrequentie van
zuigelingen kan
variëren tussen 30 en 90 ademhalingen per minuut naargelang de graad van
activiteit die ze vertonen. De Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt als
grenswaarde voor de diagnose van pneumonie bij zuigelingen en jonge
kinderen 60 ademhalingen per minuut. Nuttiger zijn trends in de metingen,
omdat ze een idee geven over verbetering of verslechtering van de
toestand.
In rust wijst tachypneu erop dat er nood is aan meer ventilatie, hetzij door een
ziekte van de longen of de luchtwegen, hetzij door metabole acidose. Een
trage ademhaling wijst op
uitputting, cerebrale onderdrukking of een preterminale toestand.
Tabel 1.1. Ademhalingsfrequentie in rust volgens de leeftijd leeftijd (jaren)
ademhalingsfrequentie (per minuut)
<1
30–40
1–2 25–35
2–5 25–30
5–12 20–25
>12 15–20
Intrekkingen
Intercostale, subcostale, of sternale intrekkingen, wijzen op een toegenomen
ademhalingsinspanning. Dit zien we makkelijker bij jonge zuigelingen omdat
die nog een
soepele thoraxwand hebben. Bij oudere kinderen (> 6-7j) doet dit ernstige
respiratoire
problemen vermoeden. De graad van de intrekking geeft ons een idee van
de ernst van het respiratoire probleem. Bij het kind dat door de verhoogde
ademhalingsinspanning uitgeput raakt, zien we de intrekking weer afnemen.
Inspiratoire of expiratoire bijgeluiden
Stridor is een meestal inspiratoir geluid dat wijst op laryngeale of tracheale
obstructie. Bij
ernstige obstructie treedt stridor ook op tijdens expiratie, maar gewoonlijk is
het meer
uitgesproken tijdens de inspiratie. Wheezing, vooral expiratoir, wijst op
vernauwing van de
lagere luchtwegen. De sterkte van het geluid is niet evenredig met de ernst
van de aandoening.
Kreunen
Kreunen wordt veroorzaakt door uitademen tegen een gedeeltelijk gesloten
stemspleet. Het is een poging om een positieve eindexpiratoire druk te
behouden met als doel het eindexpiratoir dichtvallen van de longblaasjes te

beletten bij kinderen met ‘stijve’ longen. Het duidt op ernstige respiratoire
moeilijkheden en we zien het vaak bij kinderen met pneumonie of
longoedeem. Het komt ook voor bij intracraniële hypertensie, opzetting van
het abdomen en peritoneale prikkeling.
Gebruik van hulpademhalingsspieren
Zoals bij volwassenen kan ook bij kinderen de M. sternocleidomastoideus
gebruikt worden
als hulpademhalingsspier. Bij zuigelingen zien we dan soms het hoofd op en
neer gaan (headbobbing), waardoor de ademhaling minder effectief wordt.
Neusvleugelen
Neusvleugelen zien we vooral bij zuigelingen met ademnood.
Lucht happen (gasping)
Dit is een teken van vitaal zuurstofgebrek, meestal preterminaal
Uitzonderingen
In de volgende drie gevallen kunnen we geen of minder tekenen van
verhoogde
ademhalingsinspanning vinden
1. Een zuigeling of kind dat reeds enige tijd ernstige ademhalingsproblemen
heeft kan
uitgeput geraken. De tekenen van verhoogde ademhalingsinspanning zullen
dan
opnieuw afnemen. Uitputting is een preterminaal teken.
2. Kinderen met een onderdrukking van de hersenfuncties als gevolg van
gestegen
intracraniële druk, intoxicatie of encefalopathie, zullen respiratoire
insufficiëntie
vertonen zonder verhoogde ademhalingsinspanning. De respiratoire
insufficiëntie
wordt hier veroorzaakt door de onderdrukking van het ademhalingscentrum.
3. Kinderen met een neuromusculaire aandoening (zoals spinale spieratrofie
of
spierdystrofie) kunnen zich aanbieden in respiratoir falen zonder toegenomen
ademhalingsinspanning.
De diagnose van respiratoir falen bij deze kinderen wordt gesteld aan de
hand van de
observatie van de doeltreffendheid van de ademhaling, en door te letten op
andere
tekens van een inadequate ademhaling. Dit wordt in de tekst besproken.
Doeltreffendheid van de ademhaling

Thoracale excursie: de mate waarin de borstkas (of, bij zuigelingen, de buik)
op en neer
gaat geeft ons een aanwijzing over hoeveel lucht in- en uitgeademd wordt.
Auscultatie van de thorax geeft hier ook belangrijke informatie over: let op
verminderd, asymmetrisch of bronchiaal ademgeruis. Een stille thorax is een
zeer onheilspellend teken!
Een saturatiemeter meet de arteriële zuurstofsaturatie (SaO2). Deze toestellen
zijn minder
accuraat wanneer de zuurstofsaturatie onder de 70% daalt, bij shock, en in
de aanwezigheid van carboxyhemoglobine. Satuaratiemetingen in lucht
geven een goed idee over de doeltreffendheid van de ademhaling.
Zuurstoftoediening maskeert deze informatie, behalve bij extreme hypoxie.
De normale SaO2 bij kinderen en zuigelingen op zeeniveau ligt tussen 97 en
100%.
Effecten van inadequate ademhaling op andere organen
Hartritme
Hypoxie geeft tachycardie bij oudere zuigelingen en kinderen. Angst en
koorts veroorzaken
eveneens een versnelling van de hartslag, tachycardie is dus een niet
specifiek teken. Ernstige of langdurige hypoxie leidt tot bradycardie.
Bradycardie is preterminaal!
Huidskleur
Hypoxie veroorzaakt (via catecholamine-uitscheiding) vasoconstrictie en
bleekheid.
Cyanose is een laat en preterminaal teken van hypoxie. Wanneer centrale
cyanose optreedt bijeen acute respiratoire aandoening, is de patiënt dicht
bij een respiratoir arrest. Bij een anemisch kind kan zelfs bij diepe hypoxie
geen cyanose te zien zijn. Enkele kinderen vertonen cyanose door een
cyanogene aangeboren hartafwijking. Hun cyanose wordt niet of nauwelijks
beïnvloed door zuurstoftherapie.
Mentale status
Het hypoxische of hypercapnische kind zal geagiteerd zijn en/of suf. De
sufheid neemt
geleidelijk toe en uiteindelijk verliest het kind het bewustzijn. Agitatie en
sufheid zijn nuttige en belangrijke tekenen, maar moeilijk vast te stellen bij
zuigelingen. Soms vertellen de ouders dat hun kind “niet zichzelf” is. Arts en
verpleegkundigen moeten proberen de alertheid van het kind in te schatten
door te proberen oogcontact te krijgen, na te gaan hoe het kind reageert op
aanspreken en, zo nodig, op pijn.
Hypoxische hersenonderdrukking kan gepaard gaan met een
veralgemeende hypotonie.

Herevaluatie
Eenmalige waarnemingen van ademhalingsritme, ernst van tirage e.d. zijn
nuttig, maar
meer informatie wordt verkregen door frequent herhaalde waarnemingen.

C
EERSTE BEOORDELING VAN DE CIRCULATIE

beoordeel de circulatie:
 Centraal en perifeer op frequentie en kwaliteit
 Capp. Refill
 Huidskleur en temperatuur
 Controleer op uitwendig/inwendig bloedverlies
Stel noodzaak tot extra IV/ IO toegang (Neem bloed af )
Leg kind aan de monitor
Indien nodig geef eerste vochtbolus
Herbeoordeel de circulatie
 Centraal en perifeer op frequentie en kwaliteit
 Capp. Refill
 Huidskleur en temperatuur
Geef eventueel tweede en derde vochtbolus
achterhaal de reversibele oorzaken van de circulatiestilstand
4 H’s
 Hypoxie
 Hypovoleamie
 Hyperkaliemie, hypokaliemie, hypocalciemie en andere
elektrolytenstoornissen
 Hypothermie
4 T’s
 Tensionpneu
 Tamponade
 Trombo embolie
 Toxische aspecten

Het herkennen van potentieel circulatoir falen
Cardiovasculaire status
Hartritme
Normale waarden voor hartritme worden getoond in tabel 1.2. Het hartritme
zal bij shock
aanvankelijk toenemen als gevolg van catecholamine-uitscheiding en als
compensatie voor het verminderde slagvolume. Vooral bij zuigelingen kan
het ritme extreem hoog zijn (tot 220/min). We spreken van een abnormaal

laag hartritme, of bradycardie, beneden de 60/min, of als het hartritme snel
daalt, in aanwezigheid van een slechte systeemperfusie. Dit is een
preterminaal teken.
Tabel 1.2. Hart ritme volgens de leeftijd
leeftijd (jaren) Hart ritme (slagen per minuut)
<1
110–160
1–2 100–150
2–5
95–140
5–12 80–120
>12
60–100
Perifere pulsaties
Ofschoon de bloeddruk in stand gehouden wordt tot de shock vitaal is, kan
men een
inschatting van de perfusie krijgen door perifere en centrale pulsaties te
vergelijken. Afwezige perifere en zwakke centrale pulsaties zijn tekenen van
gevorderde shock en wijzen op hypotensie. Heffende pulsaties kunnen
veroorzaakt worden door toegenomen hartdebiet (bijv. sepsis), een arterioveneuze shunt (bijv. open ductus arteriosus) of hypercapnie.
Capillaire refill ( hervullingstijd)
Na 5 seconden druk op de huid midsternaal of op een vinger, moet het
capillaire vaatbed
zich binnen de 2 à 3 seconden opnieuw vullen. Een langere refill time wijst op
slechte
huiddoorbloeding. Dit teken is erg nuttig bij beginnende septische shock,
waar het kind er nog goed kan uitzien met nog warme extremiteiten. Koorts
heeft geen invloed op de sensitiviteit van capillaire refill time bij hypovolemie,
een koude omgevingstemperatuur daarentegen vermindert de specificiteit
ervan. Men moet dus voorzichtig zijn met het interpreteren van de capillaire
refill time bij traumapatiënten die uit een koude omgeving komen. Een
vertraagde capillaire refill time en slechte perifere pulsaties zijn noch sensitief
noch specifiek voor shock bij kinderen, maar zijn wel nuttige klinische tekenen
als ze beoordeeld worden samen met de andere tekenen die hier
beschreven staan.
Ze mogen niet gebruikt worden als enige aanwijzing voor de diagnose van
shock, noch als maat voor de respons op de behandeling. Bij kinderen met
gekleurde huid is de capillaire refill moeilijker te beoordelen. Bij deze kinderen
kan je het nagelbed gebruiken, of de voetzool bij jonge baby’s.
Bloeddruk
Normaalwaarden voor de systolische bloeddruk vind je in tabel 1.3. Je kan de
verwachte
systolische bloeddruk ook schatten aan de hand van de volgende formule:

bloeddruk (mmHg) = 80 + (leeftijd in jaren × 2). Het gebruik van een correcte
manchet is cruciaal om een accurate bloeddrukmeting te bekomen. Dit
geldt zowel voor metingen met de hand als met een automatische
bloeddrukmeter. De breedte van de manchet moet meer zijn dan 80% van
de lengte van de bovenarm, en de band moet meer dan 40% van de omtrek
van de arm omspannen.
Tabel 1.3. Systolische bloeddruk volgens leeftijd
leeftijd (jaren) Systolische bloeddruk (mmHg)
<1
70–90
1–2
80–95
2–5
80–100
5–12 90–110
>12 100–120

Hypotensie is een laat en preterminaal teken van circulatoir falen. Eens de
bloeddruk van
een kind laag is, is een cardiaal arrest nakend. Hypertensie kan zowel oorzaak
als gevolg zijn van coma of verhoogde intracraniële druk.
Effect van inadequate circulatie op andere organen
Ademhaling
Een snelle en diepe ademhaling zonder tirage wordt veroorzaakt door de
metabole acidose die het gevolg is van het circulatoire falen.
Huid
Een gemarmerde, koude of bleke huid op perifere lichaamsdelen wijst op
een slechte
perfusie. Naarmate het circulatoire falen toeneemt, verplaatst de grens
tussen koude en warme
huid zich naar centraal.
Mentale status
Verwardheid en later sufheid die kan leiden tot bewustzijnsverlies, zijn
karakteristiek bij
circulatoir falen. Deze tekenen zijn veroorzaakt door verminderde
hersendoorbloeding. Bij een zuigeling kan het zijn dat de ouders vinden dat
het kind “anders”is.
Urinedebiet
Een urinedebiet van minder dan 1ml/kg/u bij kinderen, en minder dan
2ml/kg/u bij

zuigelingen wijst op onvoldoende nierdoorbloeding. Vraag altijd naar oligurie
of anurie.
Hartfalen
De volgende kenmerken suggereren een cardiale oorzaak van inadequate
ademhaling:
 cyanose die niet verbetert met zuurstofbehandeling
 tachycardie die niet in verhouding staat tot de ademlast
 gestegen centraal veneuze druk
 galopritme / hartgeruis
 vergrote lever
 afwezige femoralispulsaties

D
EERSTE BEOORDELING VAN DE NEUROLOGISCHE
TOESTAND (DISABILITY)
Onderzoek bewustzijnsniveau (AVPU/ PGCS)
Houding van de patiënt
decorticatie, decerebratie, cloniën
Onderzoek pupillen “Perl”
Benoem consult Neuroloog
Stel noodzaak voor bed side glucose

Het herkennen van potentieel centraal neurologisch falen
De neurologische beoordeling moet pas gebeuren nadat luchtweg (A
airway), ademhaling (B breathing) en circulatie (C) geëvalueerd en
behandeld zijn.
Er zijn geen neurologische problemen die belangrijker zijn dan A, B of C.
Zowel respiratoir als circulatoir falen heeft gevolgen voor de neurologische
toestand.
Omgekeerd hebben sommige centrale aandoeningen (zoals meningitis,
status epilepticus en intracraniële hypertensie door trauma) ook gevolgen op
respiratoir en circulatoir vlak.
Neurologisch functioneren
Bewustzijnsniveau
Een snelle beoordeling van het bewustzijnsniveau van een patiënt:
A ALERT alert
V responds to VOICE reageert op aanspreken
P responds to PAIN reageert op pijn
U UNRESPONSIVE reageert niet
Of door hem in te delen in een van de volgende categorieën:
Als een kind niet reageert op aanspreken, is het van belang na te gaan of
het nog reageert op pijn. Je kan een pijnlijke stimulus geven door te drukken
op het sternum, op de supra-orbitale rand, of door aan het haar boven het

voorhoofd te trekken. Een kind dat niet of enkel op pijn reageert, is duidelijk in
coma, en zal op de Glasgow Comaschaal 8 of minder scoren.
Houding
Veel kinderen die vitaal ziek zijn, zijn hypotoon. Een stijve houding zoals die
gezien
wordt bij decorticatie (gebogen armen, gestrekte benen) of bij decerebratie
(gestrekte armen, gestrekte benen) is een teken van ernstige
hersendisfunctie. Deze houdingen kunnen verkeerdelijk aanzien worden als
de tonische fase van een convulsie. Anderzijds kan het ook nodig zijn een
pijnprikkel toe te dienen om deze houdingen uit te lokken.
De uitgesproken overstrekking van de nek door bovenste luchtwegobstructie
kan
opistothonus nabootsen die zich voordoet bij meningeale prikkeling.
Nekstijfheid en een
bomberende fontanel bij zuigelingen zijn tekenen suggestief voor meningitis.
Pupillen
Vele stoffen (medicatie en drugs) en hersenletsels hebben effect op de
grootte en de reactie van de pupillen. De belangrijkste tekens die moeten
worden nagegaan zijn dilatatie, lichtstijfheid en ongelijkheid, wat kan wijzen
op vitaal hersenlijden.
Kortom PERL; wat betekent, pupils are equal and reacting to light.
Respiratoire effecten van centraal neurologisch falen
Verschillende abnormale ademhalingspatronen kunnen worden herkend bij
intracraniële
hypertensie, vaak veranderlijk en variërend van hyperventilatie tot
Cheyne–Stokesademhaling of apneu. De aanwezigheid van gelijk welk
abnormaal ademhalingspatroon in een comapatiënt doet een belangrijke
disfunctie vermoeden van het mesencephalon (midbrain), cerebellum, pons
of medulla oblongata (hindbrain).
Circulatoire effecten van centraal neurologisch falen
Systemische hypertensie met sinusbradycardie (Cushing’s response) wijst op
een
compressie van het verlengde merg, veroorzaakt door herniatie van de
cerebellaire tonsillen door het foramen magnum. Dit is een laat en
preterminaal teken!
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UITWENDIGE BEVINDINGEN (EXPOSURE)
Verwijder kleding en overzie het kind
Benoem maatregelen ter voorkoming van ongecontroleerde afkoeling
(minimaal 2):
 Warmte deken
 Warmtelamp/schild
 Omgevingstemperatuur regelen
 Warme infuusvloeistoffen
 Mutsje/hoofd toedekken
Natte doeken verwijderen
Let op dat het kind niet op kabels, lijnen, of dopjes ligt

Ofschoon dit niet behoort tot de eerste beoordeling, hoort het opzoeken van
kenmerken van bepaalde ziekten ook tot het onderzoek van het vitaal
bedreigd kind, omdat het bijdraagt tot een specifieke spoedeisende
behandeling.
Temperatuur
Koorts suggereert een infectie als oorzaak van de ziekte, maar kan ook het
gevolg zijn van
langdurige convulsies of rillingen (shivering).
Huiduitslag
We kijken de huid na op zoek naar uitslag, zoals urticaria bij allergische
reacties, purpura,
petechiën en blauwe plekken bij sepsis en kindermishandeling, of
maculopapulaire en
erythemateuze uitslag bij allergische reacties en sommige vormen van sepsis.

S

amenvatting

Het initiële onderzoek is afgerond
Benoem je werkdiagnose en/of gevonden letsel.
Vat de reeds gedane interventies samen
en benoem vervolginterventies
Relevante vervolg onderzoeken; x-thorax, ctscan, aanvullend lab, echo, etc
12 afleidingen ECG
Indien nog niet gedaan, maagsonde, blaascatheter
Lijnen inbrengen
Draagt zorg voor aanwezigheid en ondersteuning van familie
Onderzoekt op tekenen van pijn/ ongerief
Inschakelen van andere disciplines en specialismen
Samenvatting en vervolginterventies
In de afronding van het onderzoek, ga je de werkdiagnose benoemen en
wordt het scenario samengevat. Bedenk welke relevante onderzoeken er
kunnen worden ingezet.

Met dank aan de reanimatiecommissie van de Intensive care kinderen &
High care kinderen van het UMC st Radboud.

