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Samenvatting. De ontwikkeling van IC-geneeskunde in Nederland maakt dat de aandacht voor het veilig uitvoeren van het
noodzakelijk transport van IC-patiënten sterk toeneemt. Complicaties tengevolge van het gebrek aan IC-behandeling tijdens
IC-transport worden derhalve niet meer geaccepteerd. Mogelijk is het niet zozeer het gebrek aan transportgerelateerde kennis
als wel de relatieve complexiteit van logistiek en medisch-technische oplossingen voor het veilig en hanteerbaar mobiel maken
van IC-apparatuur. Tenslotte dreigt het gevaar dat veilig IC-transport wordt gezien als oplossing voor structurele krapte in
regionale IC-capaciteit. De medisch-tuchtrechtelijke aspecten van het interklinisch transport met als indicatie gebrek aan ICcapaciteit behoeven nadere studie. Op basis van de beschreven literatuur, waarvan de vele richtlijnen van vooraanstaande verenigingen de hoofdmoot vormen, zijn aanbevelingen tot stand gekomen.

Achtergrond

coafweging van elk individueel IC-transport. Naarmate er een groter, potentieel voordeel voor de IC-patiënt na transport elders verkregen zou kunnen worden zal de tijdsfactor in die risicoafweging
zwaarder wegen.
Interklinisch transport vindt in Nederland plaats per ambulance en
is geregeld in de Wet Ambulancevervoer [2]. Daarbij lijkt er gezien
de geografie vooralsnog geen of nauwelijks plaats voor secundair
transport van IC-patiënten per helikopter of vliegtuig aangezien er
tot nu toe geen diagnostische of therapeutische indicaties lijken te
bestaan voor IC-patiënten waarbij de mogelijke tijdswinst in Nederland opweegt tegen de risico’s. Dit zal overigens niet gelden indien
een geïndiceerd transport zich over de landsgrenzen zal uitspannen.
De aspecten van medisch luchttransport zijn niet in deze richtlijn
opgenomen.

Het transport van intensive care (IC) patiënten brengt risico’s met
zich mee die moeten worden afgewogen tegen de mogelijke voordelen die het vervoer zou kunnen opleveren voor de individuele
patiënt. De intentie van deze NVIC-richtlijn is kwaliteitsverbetering
van het intra- en interklinisch transport van IC-patiënten met het
oogmerk de risico’s verbonden aan het transport te minimaliseren.
Deze richtlijn is tot stand gekomen binnen de commissies IC-transport en protocollen van de NVIC zonder financiële steun, afhankelijk van derden en medisch-inhoudelijk bedoeld voor professionals
in de zorg voor IC-patiënten. Daarnaast heeft deze richtlijn de intentie IC-transport in Nederland te professionaliseren.
De indicatie van transport van een IC-patiënt is het ontbreken van
adequate zorg op de locatie waar de patiënt verblijft. Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van technische faciliteiten (b.v.
continue venoveneuze hemofiltratie of diagnostische mogelijkheden
als CT-scan, MRI of angiografie) of expertise (b.v. neuro- of cardiopulmonale chirurgie, interventieradiologie, transplantatiegeneeskunde). Daarnaast is een frequent voorkomende reden van interklinische overplaatsing het op dat moment niet beschikbaar hebben
van adequate zorg op die locatie (plaatsgebrek op de ICU van het
ziekenhuis) nadat een patiënt allereerst is gestabiliseerd. In een
enquête onder 198 ICU’s in Groot-Brittannië bleek in 63 % van de
interklinische IC-transporten plaatsgebrek de reden te zijn naast
gebrek aan nierfunctievervangende therapie in 23% [1]. In Nederland bestaan hier geen betrouwbare cijfers over.

Wetenschappelijk onderbouwing
De richtlijn is tot stand gekomen volgens de regels van de NVICprocollencommissie en de handleiding richtlijnenontwikkeling van
het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO [3,4]. De literatuursearch is verricht via PubMed en verder is er gebruikt gemaakt
van referenties uit belangrijke artikelen en werden Internetbronnen
geraadpleegd om m.n. richtlijnen van internationale verenigingen te
achterhalen indien deze niet in peer-reviewed tijdschriften waren
gepubliceerd. De aanbevelingen in deze richtlijn zijn van toepassing
op volwassen IC-patiënten in Nederland, welke verpleegd worden
op een Intensive Care Unit (ICU) of tijdelijk op een special care
(high/medium of SEH) afdeling.

Aangezien er in medisch/verpleegkundigtechnische zin geen verschil bestaat tussen intra- en interklinisch transport omvat deze
richtlijn beide typen.
Bij elk transport moet de afweging zijn gemaakt tussen de mogelijke risico’s en het voordeel voor de individuele patiënt. De ernst van
de klinische conditie bij een specifieke aandoening bepaalt de risi-

Risico’s en logistiek van IC-transport
De complicaties van IC-transport zijn in de literatuur uitgebreid
beschreven en de incidentie varieert van 5 – 24 % door verschillen in
type onderzoek en setting [5-11]. Hierbij is de definitie van een complicaties en het tijdstip van optreden (voor, tijdens of na het transport) in de literatuur niet eenduidig. Bij een project van complicatiemonitoring in Australië bijvoorbeeld blijkt 52 % van de transport
gerelateerde complicaties reeds in het vertrekkende ziekenhuis
plaats te vinden [12].
Mortaliteit tijdens transport is zeldzaam en op basis van de casecontrol studies en case-series in de literatuur is de oorzaak (tech-
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Tabel 1. Overzicht van de belangrijkste verschillen in studieontwerp en setting van de
type studie of
setting
N
richtlijn / review
Reeve [22]
retrospectief, descriptief over 2 jaar
tertiaire ICU met MICU faciliteit, Schotland
378
Bellingan, [5]
retrospectief, case-control, 1jaar
tertiaire ICU met MICU faciliteit, Londen
259

Ehrenwert [23]
Bion [24]
Bleeker [6]
Braman [7]

retrospectief, descriptief
retrospectief, descriptief;
validatie van scoringssysteem
retrospectief, descriptief, 1 jaar

Gebremichael [25]
Szem [8]

prospectief, niet-gerandomiseerde
interventie
retrospectief, descriptief over 2 jaar
prospectief, descriptief, 2 jaar

Kreeftenberg [26]

retrospectief, descriptief, 1 jaar

Mackenzie [1]
Marx [9]

enquete bij 278 ICU
(78% response = 198) over MICU
prospectief, descriptief,

Dockery [10]
Wallen [11]

prospectief, gerandomiseerd
prospectief, descriptief,

Waydhas [13]

prospectief, descriptief,

Duke [27]

retrospectief, case-control, 3jaar

tertiaire ICU met MICU faciliteit
tertiaire ICU met MICU faciliteit

204
50

regio Rotterdam, geen MICU faciliteit

59

intraklinisch IC-transport

36

tertiaire ICU met MICU faciliteit, Baltimore
tertiaire ICU, intraklinisch IC-transport

39
175

tertiaire ICU zonder MICU-faciliteit,
regio Groningen
diverse ICU’s in UK met/zonder MICU-faciliteit1

112

intraklinisch transport naar CT-scan met
Oxylog ventilator, USA
tertiaire kinder IC, intraklinisch transport, Virginia
tertiaire kinder IC, intraklinisch transport, USA

98

tertiaire IC, intraklinisch transport met
transportventilator, Duitsland
teaching hospital, interklinisch transport wegens
plaatsgebrek, Melbourne

49

78

49
85

73

nisch falen, onjuiste vervoersindicatie, onvoldoende expertise tijdens transport) niet te achterhalen. Morbiditeit in de vorm van afname van PaO2 / FiO2 ratio en arteriële bloeddruk en variatie in
etPCO2 tijdens handmatige beademing zijn de meest gehanteerde
complicaties. Het onderscheid tussen transportgerelateerde complicaties en het natuurlijk beloop van een IC-patiënt is daarbij nauwelijks te maken. In een case-control studie blijken IC-patiënten die
vervoerd zijn een hogere mortaliteit (51%) te hebben in vergelijking
met APACHE-II gematchte controles die niet getransporteerd zijn
(23%, p<0,01) [8].
Bij de complicaties zijn technische en personele aspecten te onderscheiden. In vele case-series in de literatuur wordt geen gebruik
gemaakt van transportgeschikte apparatuur of is deze apparatuur
niet geschikt om alle categorieën IC-patiënten te begeleiden [13].
Een draagbare niet-IC ventilator of zelfs handmatige ventilatie
wordt derhalve vaak toegepast tijdens IC-transport en de risico’s van
respiratoire verslechtering hiervan zijn uitvoerig beschreven
[7,10,11,13]. Het mobiel maken van IC-apparatuur voor enerzijds
intra- en anderzijds interklinisch IC-transport is een lastig project.
Voor beide zijn oplossingen beschreven. Deze variëren van een volledige mobiele unit naast het ziekenhuisbed tot een volledig geïntegreerde trolley waarop patiënt komt te liggen [14-17]. Altijd moet de
unit los van centrale elektriciteit- en gas/vacuümaansluitingen kunnen functioneren in b.v. gang en liften. Daarnaast is het mogelijk
om aanvullende apparatuur mee te vervoeren zoals een intra-aortale
ballonpomp of zelfs extracorporele membraanoxygenatie [18,19].
Voor langdurige transporten binnen Nederland of naar het buitenland kan een mobiel point-of-care systeem gebruikt worden voor
arteriële bloedgas- en elektrolytbepaling [210,21]. Of het gebruik
hiervan de prognose van een patiënt verbetert is niet bekend.
De personele aspecten betreft de begeleiding van een IC-transport.
Naast de hoeveelheid experts opinions in de vorm van vele richtlijnen
en adviezen over welke manier IC-transport intra- en interklinisch
zo veilig mogelijk moet worden uitgevoerd bestaat er geen prospectief gerandomiseerd onderzoek dat speciale MICU-teams en apparatuur heeft vergeleken met een reguliere manier van vervoer [36].
Enkele case-control studies zijn gedaan binnen de kinder- en volwassenen IC-populatie die een reductie in IC-gerelateerde morbidi-

relevante literatuur.
conclusie

level of
evidence
4

MICU transport is veilig en verdient navolging, opgezet vanuit tertiaire centra
bij IC-patiënten niet door de MCU vervoerd meer acidose en lagere arteriële bloeddruk;
mortaliteitsverschil tussen wel en niet door MICU begeleid (< 6 uur † 0,6 vs. 4,4 %
p<0,03 , < 12 uur † 3 vs. 7,7 % p<0,07)
52 % via de lucht; MICU transport is veilig en verdient navolging, opgezet vanuit tertiaire centra
MICU transport is veilig en verdient navolging, opgezet vanuit tertiare centra; ziekenhuismortaliteit
gerelateerd aan ernst van de ziekte voor transport m.b.v. gemodificeerd APCHE-II
24 % inadequaat vervoerd, m.n. infuus- & oxygenatieproblemen; MICU-transport is vereist voor
elk interklinisch vervoer van een IC-patiënt
n=20 handmatige ventilatie tijdens transport waarna n=16 met ventilator: significante minder
schommelingen in pC02 & pH; relatie tussen deze schommelingen en hypotensie / aritmie
MICU transport is veilig en verdient navolging, opgezet vanuit tertiare centra
alleen high-risk groep met > 5 peep of inotropie prospectief met mechanische ventilatie tijdens
transport; bij 203 transporten geen verschil in complicaties t.o.v. low-risk groep met prospectief
handmatige ventilatie
in de gemilden van parameters als saturatie, art. bloeddruk etc alleen temperatuur voor en na
interklinisch transport significant verschillend; doch grote verschillen per patiënt
in 63 % plaatsgebrek als reden van vervoer IC-patiënt; belang van MICU en voordelen van
gespecialiseerde teams met pre-transport stabilisatie
in 54 % van de transporten daling in Pa02 / Fi02 ratio & in 24 % daling met > 20 % ;
leeftijd > 49 jaar en Fi02 > 0,5 voorspellende parameters (aantal fout-positieven 17 = 35%)
manueel vs. ventilator-beademing: lager PetC02 na transport bij manueel (p< 0,05)
bij manuele beademing een > 20% verandering in hartfrequentie (16%), bloeddruk (21%) en
saturatie (6%)
in 84 % daling in Pa02 / Fi02 ratio, > 20 % daling in 43% daling hield in 20 % > 24 uur
aan; daling in Pa02 / Fi02 ratio gecorreleerd aan PEEP behoefte
delay in IC-opname (5 vs. 2 uur) en langer IC-verblijf (48 vs 44 uur) en ZH-opname
(10 vs 6 dagen) zonder verschil in mortaliteit (18 vs 25 % p = 0,41)

3b
4
4
4
4
4

4
4
5
4
4
4
4
3b

teit en mogelijk laten zien door het gebruik van speciale MICUteams [5,37,38]. In een recente case-control studie lijkt er een groot
verschil in complicaties als gevolg van transport bij IC-patiënten die
met of zonder speciaal team en apparatuur worden vervoerd [5].
Mogelijk is er zelfs een mortaliteitsverschil op tijdstippen 6 en12
uur na aankomst in het ontvangende ziekenhuis.
In Groot-Brittannië worden ondanks adviezen van de wetenschappelijke verenigingen voor specifieke (Mobile Intensive Care Unit
MICU) teams, 90 % van de IC-patiënten door staf van het insturende
ziekenhuis begeleid met of zonder adequate apparatuur [1,14].
De meeste studies die de invoer van speciale MICU-teams bepleiten
zijn case-series waarbij de situatie met MICU-teams wordt geanalyseerd zonder een vergelijk te kunnen maken met het verleden waarin daar geen gebruik van werd gemaakt. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen in studieontwerp en
setting terwijl er een groot verschil bestaat in o.a. definities van
transportgerelateerde complicaties, beschrijving van tijdsduur en
ventilatortype. Uitstel van IC-transport door het wachten op een
MICU-team zou in theorie schadelijk kunnen zijn voor een individuele patiënt doch wordt niet aangetoond [5].
In de literatuur en de richtlijnen van de internationale wetenschappelijke verenigingen worden binnen de groep van IC-patiënten geen
zwaartecategorieën onderscheiden om tot een mogelijk gedifferentieerde inzet van niveau van het begeleidend MICU (geen arts, artsassistent, anesthesioloog of intensivist) te komen. Ervaring met
MICU in de regio Amsterdam onderschrijft het onvermogen om tot
zo een indeling in categorieën te komen.
In tabel 1 en 2 wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste
studies en richtlijnen op het gebied van het transport van volwassen
IC-patiënten.
In de gepubliceerde richtlijnen bestaat er consensus over het feit dat
het vervoer van een IC-patiënt uitgevoerd dient te worden door een
IC-arts, bekwaam in het uitvoeren van dit type transport samen met
een IC-verpleegkundige [14, 28-35]. Dit geldt voor zowel intra- als
interklinisch transport met gebruikmaking van hiervoor speciaal
geschikt gemaakte IC-apparatuur. Daarnaast wordt het gebruik van
speciale IC-ambulances geadviseerd [14,19,25,33].
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coafweging. Vervolgens zal overleg plaats moeten vinden tussen de
insturend specialist en de coördinator van het regionale MICU-team
c.q. de intensivist die het MICU-transport gaat begeleiden over de
manier van transport, personele begeleiding, verdere pretransport
optimalisering en bepaling van eventuele extra vereiste bewakingsen behandelingsmodaliteiten. Indien na overleg besloten is tot
interklinisch transport speelt de Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) in de regio een centrale rol in de coördinatie van de beschikbaarheid van een IC-ambulance gezien de benodigde werkruimte.
Met de CPA en de insturende en ontvangende ziekenhuizen wordt
het tijdschema van de MICU doorgenomen en eventuele aan- en
afvoerproblemen doorgesproken (begeleiding door politie, opvang
op SEH, klaarzetten liften etc.).
Apparatuur (aanbeveling niveau E). Voor de benodigde medische
apparatuur geldt dat dezelfde bewakings- en therapiemodaliteiten
die toegepast worden op de ICU worden gecontinueerd tijdens
transport. De bewakingsapparatuur dient op de MICU-trolley bevestigd te zijn om disconnecties tussen apparatuur en patiënt tijdens
transport te voorkomen. Alleen in uitzonderingsgevallen (zoals een
intra-aortale ballonpomp) kan extra apparatuur los van de trolley
vervoerd worden. Lijsten met apparatuur en medicatie zijn in de literatuur aanwezig [25,32,33]. De ambulance dient voldoende ruimte
te bieden aan patiënt en het MICU-team voor een zo optimaal mogelijke behandeling met goed zicht op en bereikbaarheid van apparatuur inclusief 220 V en zuurstof/perslucht aansluitingen. Bij voorkeur dient gekozen te worden voor een speciale IC-ambulance met
werkruimte die de ziekenhuissituatie benadert.
Juridische aspecten. De intensivist die een MICU-vervoer begeleidt
is medisch verantwoordelijk tijdens het transport. Tijdens elk interklinisch of langdurig klinisch IC-transport vindt er verslaglegging
plaats op de manier zoals die gebruikelijk is op een ICU. Bij een
interklinisch IC-transport wordt een afschrift bewaard voor kwaliteitscontrole.

Begeleiding (aanbeveling niveau D). Elk transport van een ICpatiënt dient uitgevoerd te worden door een MICU-team, bestaande
uit een intensivist samen met een IC-verpleegkundige, beiden
bekwaam in het uitvoeren van MICU-transporten.
Indien besloten wordt om een MICU-transport door een niet-intensivist te laten begeleiden omdat verwacht wordt dat de mate van
instabiliteit dusdanig gering is en te verwachten gering blijft, dient
er adequate communicatie op afstand mogelijk te zijn tijdens transport voor intercollegiale consultatie. Uitgebreide documentatie van
zo’n casus met reden van het afwijken van bovenstaand principe, en
bij interklinisch transport overleg tussen insturend en ontvangend
intensivist, is vereist ter kwaliteitsbewaking en mogelijkheid tot
toetsing achteraf.
Organisatie (aanbeveling niveau D). Gezien de frequentie van interklinische IC-transporten en daarmee samenhangende expertise,
aanschaf en beheer van speciale apparatuur en personele beschikbaarheid dienen er regionale MICU-faciliteiten te worden ontwikkeld. Regionale MICU coördinatoren (medisch en verpleegkundig)
moeten 24 uur beschikbaar zijn voor inhoudelijk en logistiek overleg. Indien deze faciliteit in de regio nog niet voorhanden is zal in
overleg het meest veilige alternatief moeten worden gezocht of
indien mogelijk het transport worden uitgesteld.
Voorbereiding (aanbeveling niveau E). Elk ziekenhuis behoort een
protocol te ontwikkelen waarin de procedures van intra- en interklinisch transport staan beschreven. Dit ziekenhuisprotocol omvat
tenminste een beschrijving van de coördinatie en inzet van apparatuur.
Bij intraklinisch IC-transport behoort er een optimale afstemming
te zijn in logistiek, apparatuur en personeel tussen de afdelingen
waartussen de IC-patiënt vervoerd zal worden.
Bij interklinisch transport is er overleg tussen de insturende intensivist/specialist en de ontvangende intensivist over de indicatie en risi-

Tabel 2. Overzicht van literatuur met richtlijnen voor transport.
type artikel
setting
conclusie
level of evidence
Clemmer [28]
editorial
belang van MICU en voordelen van gespecialiseerde teams met pre-transport stabilisatie
5
Crippen [29]
review
USA
belang van MICU en voordelen van gespecialiseerde teams met pre-transport stabilisatie
5
Bakker [30]
editorial
belang van MICU en voordelen van gespecialiseerde teams met pre-transport stabilisatie
5
AARC [31]
richtlijnen
USA
alle beademde IC-patiënten moeten tijdens vervoer begeleid worden door een IC-verpleegkundige en een respiratory therapist;
ten minste 1 teamlid moet endotracheaal kunnen intuberen; adviezen over logistiek & apparatuur
5
ACCM/SCCM [32]
richtlijnen
USA
alle monitoring tijdens transport dezelfde zijn als op de ICU indien technisch mogelijk; begeleiding door een arts is nodig indien
patiënt instabiel is en tijdens transport acute interventies zou kunnen vereisen, welke verder gaan dan het ingezette beleid of
bevoegdheid van de IC-verpleegkundige5ANZCA [33]richtlijnenAustralië / Nieuw Zeelanduitvoering en supervisie van interklinisch
IC-transport door ervaren artsen
5
Wallace [14]
richtlijnen
UK
“clinical review” in de BMJ-serie “ABC of Intensive Care” elk transport van een IC-patiënt dient begeleid te worden door een IC-arts
en IC-verpleegkundige
5
CBO-rapport [34]
richtlijnen
NL
elk transport van een IC-patiënt dient begeleid te worden door een IC-arts en IC-verpleegkundige
5
ACEP [35]
richtlijnen
USA
patiënt dient tijdens transport begeleid te worden door adequaat personeel in een voertuig met adequate apparatuur
Flabouris [12]
review & case-series Australië
incidenten gerelateerd aan transport vinden in 52 % plaats in het vertrekkende ziekenhuis, waarschijnlijk voor en/of tijdens stabilisatie
en in 12 % tijdens transport. Dit betreft zowel grond- als luchttransport.
4
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