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Verdrinking Verdrinking 

Joke Kieboom

Kinderarts-intensivist

overzichtoverzicht

• verdrinking

• circulatiestilstand met 
hypothermie

• onderzoek

• conclusie
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Amsterdam 2002Amsterdam 2002

definitie van verdrinking:

het proces waarbij de ademhaling
belemmerd wordt door (gedeeltelijke) 

onderdompeling in een vloeistof.

Amsterdam 2002Amsterdam 2002

advies om niet meer te gebruiken:

near-drowning / bijna-verdrinking



3

pathofysiologie van verdrinkingpathofysiologie van verdrinking

onderdompeling

“vrijwillige” apneu

hypoxie

pathofysiologie van verdrinkingpathofysiologie van verdrinking

“onvrijwillige” 
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pathofysiologie van verdrinkingpathofysiologie van verdrinking

laryngospasme

wel ademhaling
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pathofysiologie van verdrinkingpathofysiologie van verdrinking

laryngospasme

verdwijnt

wel ademhaling
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verdrinking in Nederlandverdrinking in Nederland



6



7

verdrinking bij kinderen in 
Nederland
verdrinking bij kinderen in 
Nederland

• 5-10 kinderen per jaar overlijden

• kinderen 1-5 jaar

• spartelen niet, zinken naar 
bodem

• vijver / sloot

verdrinkingverdrinking

verdrinking is anders dan andere 
oorzaken van circulatiestilstand 
buiten het ziekenhuis:

hypothermie
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circulatiestilstand en hypothermiecirculatiestilstand en hypothermie

circulatiestilstand met 
hypothermie na verdrinking: 
circulatiestilstand met 
hypothermie na verdrinking: 

dilemma op de spoedeisende hulp
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dilemmadilemma

• reanimatie continueren tot een 
kerntemperatuur van 32 °C:

• extracorporele reanimatie

of

• reanimatie staken na 30 minuten

extracorporele reanimatie:
ECMO / hartlongmachine
extracorporele reanimatie:
ECMO / hartlongmachine

• gouden standaard bij 

circulatiestilstand 

met hypothermie

• gegarandeerde circulatie:

veel beter dan met CPR

• opwarmen snel en heel eenvoudig
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dilemmadilemma

“nobody is dead unless warm and 
dead”

versus

“it’s easier to resuscitate the heart 
than to resuscitate the brain”

onderscheidonderscheid

hypotherme circulatiestilstand

versus

circulatiestilstand met hypothermie
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hypotherme circulatiestilstandhypotherme circulatiestilstand

- eerst ernstige 
hypothermie

- hierdoor uiteindelijk 
circulatiestilstand

- hersenen beschermd

circulatiestilstand met 
hypothermie
circulatiestilstand met 
hypothermie

- primair asfyxie als oorzaak van 
circulatiestilstand

- ondertussen hypothermie
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prognoseprognose

• wat is de prognosis van kinderen 
met een cardiac arrest en 
hypothermie na verdrinking?

prognose in verdrinkingprognose in verdrinking

mogelijk 
beschermend

effect van 
hypothermie

duur van asfyxie:
onderdompeling 

en 
circulatiestilstand
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case reportscase reports

winter: (ijs)koud water

hypothese: niet-ijskoud waterhypothese: niet-ijskoud water

langzame afkoeling

ernstige hypothermie

teken van langdurige onderdompeling

ernstige asfyxie

slechte prognose?

beschermend effect van hypothermie 
onwaarschijnlijk?
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hypothese: niet-ijskoud waterhypothese: niet-ijskoud water

is langdurige reanimatie zinvol?

hypothesehypothese

• de prognose van kinderen die 
langdurig werden gereanimeerd 
(ALS > 30 min) in verband met 
ernstige hypothermie (< 34 ° C) na 
verdrinking hangt af van de 
watertemperatuur en is slecht in 
“niet-winter”
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onderzoeksopzetonderzoeksopzet

• alle kinderen (<17 
jaar) na verdrinking 

• 1993-2012

• alle 8 UMCs van 
Nederland 

• landelijke, 
retrospectieve cohort 
studie over periode van 
bijna 20 jaar

definities: outcomedefinities: outcome

• goed: overleving zonder ernstige 
neurologische schade 

• slecht: overlijden of overleving 
met ernstige neurologische 
schade 
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definitie: winter – “niet-winter”definitie: winter – “niet-winter”

winter: december, januari, februari

watertemperatuur spreiding 0-8 ° C

“niet-winter”: maart - november
watertemperatuur spreiding 6-28 ° C

resultaten overallresultaten overall

• 160 kinderen met hypotherm 
cardiac arrest na verdrinking in 
buitenwater zonder trauma

• overall:

17 kinderen (11%) goede outcome
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160 kinderen met cardiac arrest 
en hypothermie na verdrinking

N=23, overleden SEH

N=79, overleden PICU

N=46, ontslagen uit ziekenhuis

N=137, opname PICU

N=58, naar afdeling

N=12, overleden afdeling

N=46, ontslagen
follow-up 1 jaar na verdrinking

N=2, overleden

N=10

goed

N=5

milde
schade

N=2

matige
schade

N=17

ernstige
schade

N=10

PVS

N=116 in totaal  overleden
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outcome langdurige reanimatieoutcome langdurige reanimatie

• “niet-winter” (n=143):

86 kinderen (60%) ALS > 30 minuten

• geen enkel kind met goede outcome

outcome langdurige reanimatieoutcome langdurige reanimatie

• winter (n=17)

12 kinderen (70%) ALS > 30 minuten

• geen enkel kind met goede outcome
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resultaten langdurige reanimatieresultaten langdurige reanimatie

langdurige reanimatielangdurige reanimatie

• in bijna 20 jaar werden in Nederland 
98 kinderen langer dan 30 minuten 
gereanimeerd met hypothermie na 
verdrinking:

• geen enkel kind met goede outcome



21

conclusiesconclusies

• onze data zetten vraagtekens bij 
het nut van langdurige reanimatie 
van kinderen met hypothermie na 
verdrinking, vooral in “non-
winter”

implicaties voor praktijkimplicaties voor praktijk

• advies om reanimatie te staken 
na 30 minuten bij kind met 
hypothermie na verdrinking

• tenzij: uitzonderingssituaties
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Kind met cardiac arrest 
en hypothermie na verdrinking

30 minuten adequate ALS

PICU

Reanimatie continueren
Bij voorkeur:
extracorporeal life support

Staak reanimatie

ROSC?

Uitzonderlijke
omstandigheden?

JA

JANEE

NEE

Uitzonderlijke omstandigheden

- auto/bootongeval met mogelijke luchtbel

- in het water vóórdat onder water

- winter

- snel stromend water

- bradycardie/VF als initieel ritme

- bradycardie/VF na 30 minuten ALS
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CasusCasus

Meisje 10 jaar, auto te water door gladheid 
in januari. Er ligt ijs op het water. Na 20 
minuten door brandweer eruit. MMT al 
gearriveerd.

Persisterend VF waarvoor CPR en 3 x 
defibrillatie zonder effect, oesofageale
temperatuur 27 graden, geïntubeerd, 
moeizame beademing

pH 6,48/pCO2 16 (120) / lactaat 16 mmol/l

uitzonderlijke omstandigheden?uitzonderlijke omstandigheden?

- auto te water (luchtbel?)

- winter (ijs op water)

- initieel ritme: VF

- na 30 minuten ALS: VF

dus: ja
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BeloopBeloop

• direct aan de hartlongmachine

• opgewarmd en eigen output

• massale ARDS, niet te beademen

• over op de venoveneuze ECLS 
(ECMO)

ARDSARDS
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BeloopBeloop

• 1 week vv-ECLS

• 4 weken beademd

• revalidatiecentrum

• nu: gaat naar middelbare school, 
lichte restverschijnselen

conclusieconclusie

• cardiac arrest met hypothermie 
na verdrinking:

• staken reanimatie na 30 
minuten, geen ECLS

• tenzij uitzonderingssituatie
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conclusiesconclusies

• cardiac arrest met hypothermie na 
verdrinking in “niet-winter” is 
prognostisch ongunstig

• overweeg reanimatie te staken na 30 
min, tenzij….
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adviesadvies

uitzonderingssituaties: 

- auto/bootongeval met mogelijke luchtbel
- in het water vóórdat onder water
- winter
- snel stromend water
- bradycardie/VF als initieel ritme
- bradycardie/VF na 30 minuten ALS

ECMO / hartlongmachine


