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Veel of weinig PEEP bij IC patienten zonder ARDS JAMA 2020;324:2509-20

Ideaal PEEP bij IC patiënten zonder ARDS onbekend:

- Weinig PEEP: betere oxygenatie, minder ARDS en VAP

- Veel PEEP: longschade, lagere cardiac output, langer IC verblijf?
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Veel of weinig PEEP bij IC patienten zonder ARDS JAMA 2020;324:2509-20

RCT, n=980 IC patiënten zonder ARDS, verwachting > 24 beademing

- Weinig PEEP – start op 5 cmH2O, elke 15 min 1 cmH2O afbouwen zolang

Sat>92% of pO2>60 mmHg

- Veel PEEP – in principe 8 cmH2O

Primaire uitkomst: aantal beademingsvrije dagen op dag 28 

noninferiority margin voor verschil: −10%



Veel of weinig PEEP bij IC patienten zonder ARDS JAMA 2020;324:2509-20



Veel of weinig PEEP bij IC patienten zonder ARDS JAMA 2020;324:2509-20



Veel of weinig PEEP bij IC patienten zonder ARDS JAMA 2020;324:2509-20

Conclusie

Weinig PEEP was noninferior ten opzichte van veel PEEP

bij IC patiënten zonder ARDS





‘Ultra vroeg’ tranexaminezuur na een SAB Lancet 2021;397:112–8

Recidief bloeding na SAB is een belangrijk probleem

Antifibrinolytica kunnen risico op recidief bloeding verlagen

maar het risico op secundaire ischemie verhogen

Onduidelijk of ‘ultra vroeg’ tranexaminezuur de uitkomst na een SAB verbetert



‘Ultra vroeg’ tranexaminezuur na een SAB Lancet 2021;397:112–8

Multicenter RCT, aneurysmatische SAB patiënten

- Tranexaminezuur en ‘care as usual’, gestart in presenterend ziekenuis

1 g bolus en infuus 1 g/8 uur tot aneurysma behandeling, max 24 uur

- ‘Care as usual’

Primare eindpunt: uitkomst na 6 maanden modified Rankin Scale:

goed (0–3) versus slecht (4–6)



‘Ultra vroeg’ tranexaminezuur na een SAB Lancet 2021;397:112–8

OR = 0.86 (95% CU 0.66-1.12)

‘Good’ ‘Poor’
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‘Ultra vroeg’ tranexaminezuur na een SAB Lancet 2021;397:112–8

Conclusie

Tranexaminezuur tot 24 uur of aneurysmabehandeling

geeft geen betere uitkomst 6 maanden na een SAB





Review longecho Intensive Care Med 2020;46:594–605





Belasting verpleegkundigen en sterfte Crit Care Med 2020;48:3–9)

Onduidelijk wat de optimale verpleegkundige bezetting is

- Optie 1: patients : nurse ratio

- Optie 2: Nursing Activities Score, kwantificering hoeveel tijd handelingen kosten

Onderzoeksvraag: wat is de associatie tussen verpleegkundige werklast en sterfte?
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Conclusie 

Belangrijker om ons te richten op werklast voor verpleegkundigen

dan op het aantal patiënten per verpleegkundige

Niet onderzocht: vermindert de mortaliteit als verpleegkundigen sommige

handelingen niet meer doen





Uitkomsten na ECPR  Crit Care 2020;24:505

Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR), toenemend toegepast

Uitkomsten onduidelijk
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Tot December 2019

PubMed, EMBASE, Medline Ovid, Web of Science and Cochrane Central

Neurologische uitkomst na ECPR en ziekenhuisontslag

CPC score1 of 2: gunstig

19 observationele studies geïncludeerd: n=10-200 

survival rate 30%, gunstige uitkomst: 84% (1 jaar na CCPR: 92%)



Uitkomsten na ECPR  Crit Care 2020;24:505

Conclusie

Goede uitkomsten beschreven van ECPR

Ongetwijfeld publication bias

Beschreven resultaten rechtvaardigen verder onderzoek



Uitkomsten 90+ IC patienten J Am Geriatr Soc 2020;68:1842-6
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Aantal 90+ Nederlanders zal komende 10 jaar verdriedubbelen

Weinig bekend over uitkomst van zeer oude IC patiënten

Wat is de uitkomst onder IC patiënten van 90+ vergeleken met 80-90 jaar?



Uitkomsten 90+ IC patienten J Am Geriatr Soc 2020;68:1842-6

Multicenter cohort studie (2008-2018) o.b.v. data NICE en verzekeraars

90+: n=9.495 80-90: n=104.754

13.8% vs 16.1%; P < .001 26.1% vs 25.7%; P = .41
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Uitkomsten 90+ IC patienten J Am Geriatr Soc 2020;68:1842-6

Conclusie

Uitkomsten van 90+ IC patiënten niet slecht:

- 3 van de 4 levend uit ziekenhuis ontslagen

- de helft na 1 jaar nog in leven







Longoedeem: echo of stethoscoop? Crit Care 2020;24:14

Auscultatie voor longoedeem moeilijk, echo meer en meer gebruikt

Hoe verhoudt longechografie zich tot longauscultatie voor longoedeem?



Longoedeem: echo of stethoscoop? Crit Care 2020;24:14

Auscultatie: bilateraal voor crepitaties en rhonchi (4 locaties)

Echo: volgens Bedside Lung Ultrasound in Emergency protocol (6 locaties)

Longoedeem: ≥3 B lines in ≥ 2 (bilaterale) locaties
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Echter auscultatie en echografie door dezelfde persoon

onderzoeker niet geblindeerd voor klinische informatie

auscultatie niet gestandaardiseerd

onderzoeker was student of arts-assistent

Conclusie auscultatie komt slecht overeen met echo voor longoedeem





Functie voor IC opname Crit Care Med 2020;48:1271–9

Duidelijk geworden dat ex-IC patiënten slechter functioneren

door psychiatrische en cognitieve problemen en door spierzwakte en pijn

Komt dat door kritieke ziekte en/of behandeling op de IC?

of

Komt dat door dysfunctie die al bestond vóór IC opname?



Functie voor IC opname Crit Care Med 2020;48:1271–9

Bepalen van het functioneren voor IC opname:

- Electieve patiënten: vragenlijst voor opname

- Met spoed opgenomen patiënten: vragenlijst tijdens IC 

opname (door familie)

Functioneren voor opname:

Frailty 13%

Vermoeid 65%

Angst 28%

Depressie 26%

Cognitieve klachten 6%
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20% van vragenlijsten ingevuld door familie
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Echter bij 50% vragenlijst ingevuld na IC opname

20% van vragenlijsten ingevuld door familie

Conclusie

Functioneren na IC opname moet bepaald worden in de 

context van pre-IC functioneren (onderzoek en patiëntenzorg)



Vragen of feedback: a.slooter-3@umcutrecht.nl


