Ad hoc protocol ‘Beademen van patiënten met respiratoire insufficiëntie met een COVID19
luchtweginfectie’ (opgesteld door ErasmusMC)
Datum: 6 maart 2020, protocol bekrachtigd in stafvergadering van 5 maart 2020
Auteur: Henrik Endeman, namens het de Portefeuille Respiratoir Falen
Aanleiding
De huidige corona-virus uitbraakt maakt het noodzakelijk een eenduidig beleid te hebben voor het
beademen van een grote groep patiënten. Helaas is het huidige beademingsprotocol onder revisie, wat
noodzaakt tot het maken van dit memo. Uitgangspunten zijn om gebruik te maken van het huidige
beademingsprotocol in ontwikkeling, kennis van beademing van deze patiëntencategorie tot dus ver en
een beademingsstrategie die toegepast kan worden door alle intensivisten en IC-verpleegkundigen.
Buiten deze memo vallen isolatiemaatregelen, waarvoor wordt verwezen naar de protocollen van de
afdeling ziekenhuis hygiëne (het geüpdate protocol van de Unit Infectiepreventie (UNIP) is te vinden in
op KMS onder de zoekterm ‘nieuw coronavirus’) en het wel of niet starten van antivirale behandeling.
Hoge flow per nasale canule (HFNC; Optiflow), zuurstoftherapie middels non-rebreathing mask (NRBM)
en Non-invasieve ventilatie (NIV).
Optiflow is uitsluitend te gebruiken bij milde (P/F-ratio > 200) acute hypoxemische respiratoire
insufficiëntie en dient allen gecontinueerd te worden bij klinische verbetering (P/F-ratio, ROX-index) en
nooit langer dan 24 uur. Uitgestelde intubatie door gebruik van Optiflow is geassocieerd met
oversterfte. Daarnaast is het vermoeden dat verspreiding van het virus vergroot wordt door Optiflow.
ð Optiflow niet gebruiken, of onder zeer stringente voorwaarden
Er is geen literatuur over het gebruik van zuurstofbril, - canule, -masker of non-rebreathing masker.
Zuurstofbril- en sonde zal doorgaans niet op de IC plaatsvinden. Dit geldt ook voor low-flow maskers
(Venturi). Voor NRBM wordt geëxtrapoleerd vanuit Optiflow, alhoewel waarschijnlijk minder
verspreiding is door de ruimte door het masker en het reservoir.
ð NRBM liever niet, en alleen onder stringente voorwaarden te gebruiken.
Er is geen literatuur over het gebruik van NIV, maar virale pneumonitis is ook geen indicatie voor NIV in
het algemeen.
ð NIV niet gebruiken

Invasieve beademing
Patiënten met een respiratoire insufficiëntie met coronavirus met noodzaak tot beademing zullen
doorgaans voldoen aan de moderate tot severe definitie van ARDS conform de Berlin definition. De
huidige literatuur over ARDS verdeelt het beeld in diffuse of focale phenotypes (gebruikmakend van CTthorax; anatomische phenotypes) en hyper- en hypoinflammatoire phenotypes (gebruikmakend, van IL8, proteine C, bicarbonaat en gebruik vasopressoren).
Beademing gebruikmakend van anatomische phenotypes heeft een betere overleving dan beademing
zonder phenotypering, mits je dit phenotype juist geclassificeerd. Diffuse phenotypes hebben een
hogere overleving bij beademing volgens de hoge PEEP tabel, buikbeademing en gemonitorde
recruitment, voor focale phenotypes geldt de lage PEEP tabel, afwezige te verwachten respons op
buikbeademing en geen of nadelig effect van recruitment. Hyperinflammatoire phenotypes hebben een
betere overleving indien zij long protectief beademd worden (driving pressure < 15 cm H2O, teugvolume
6 ml/kg ideaal lichaamsgewicht, hoge PEEP, restrictief vochtbeleid, statines) vergeleken met minder
inflammatoire phenotypes. A priori hebben hyperinflammatoire phenotypes een hogere mortaliteit. Dit
geldt ook voor patiënten die een verkeerde classificatie van hun anatomische phenotype hebben en als
zodanig beademd.
Patiënten met een corona-pneumonitis hebben meestal een diffuus hyperinflammatoir ARDS beeld.
Dat betekent beademing in buikligging, PEEP instellen op basis van de hoge PEEP tabel, driving pressure
onder de 12-15 cm H2O, teugvolume van 5-7 ml/kg ideaal lichaamsgewicht en recruitment manoeuvres
te beperken en idealiter gemonitord met EIT, PV-tool of evt. echografie. Veel patiënten met een coronapneumonitis zin hypercapnisch; borg afdoende ademminuutvolume met voldoende uitademingstijd, en
accepteer hypercapnie indien long-protectieve beademing niet meer mogelijk is (permissive
hypercapnia tot pH >7.20-7.25).
ð Long-protectief te beademen, in buikligging, gebruikmakend van hoge PEEP tabel (pijl), en
gemonitorde recruitmentmanoeuvres.

vvECMO
Er zijn geen gegevens over het gebruik van vvECMO in deze patiëntencategorie. Wat dit extra
problematisch maakt is dat er mogelijk een toestroom zou zijn met grote aantallen patiënten, waardoor
er capaciteitsproblemen met de ECMO-machines en personeel zouden kunnen ontstaan. Het overgaan
tot beademing middels EMCO dient in multidisciplinair verband besloten te worden met dienstdoende
intensivist, beademingsintensivist, ECMO-intensivist en arts-microbioloog/viroloog.
ð vvECMO uitsluitend starten na overleg in multidisciplinair verband
Ondersteunende therapieën
Behandeling van infectie zelf besluiten in multidisciplinaire verband met intensivist en viroloog.
Er wordt afgeraden steroïden of andere immunomodulatoire strategieën (incl. immunoglobulines,
Cytosorb) toe te passen zolang er nog actieve virale infectie is.

