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Programma

1. Definitie chronische beademing (CB)
2. Aandoeningen waarbij CB geïndiceerd kan zijn
3. Doelen chronische beademing
4. Casuïstiek
5. Historie
6. Cijfers-organisatie
7. Thuisbeademing en IC



Wat is chronische beademing?

Definitie: Het in het beginsel levenslang en buiten het ziekenhuis beademen van 
patiënten met een chronische respiratoire insufficiëntie

Patiënten met (potentieel) ventilatoir falen (type II respiratoire insufficiëntie- pCO2 
> 45 mmHg of > 6 kPa), met of zonder hypoxemie



Aandoeningen waarbij CB geïndiceerd kan zijn

• 1. Neurologische en neuromusculaire aandoeningen
• a. (Relatief) snel progressieve aandoeningen: Motorneuronziekten (ALS en PSMA)
• b. Langzaam progressieve aandoeningen (o.a. M Duchenne, myotone dystrofie)
• c. Congenitaal en verworven centrale hypoventilatie syndromen
• d. Hoge dwarslaesie
• e. Geïsoleerde aandoeningen van het diafragma (o.a. neuralgische amyotrofie)

• 2. Thoraxwandafwijkingen
• Congenitale kyfoscoliose, OHS

• 3. Long
• COPD, CF als bridge to transplant)

• 4. Slaapgerelateerde aandoeningen
• OSAS/CSAS/Complex SAS



Doelen chronische beademing

• - toename kwaliteit van leven
• - verbeteren slaapduur en -kwaliteit
• - herstel gaswisseling
• - vermijden secundaire complicaties
• - afname lichamelijke klachten en symptomen
• - toename zelfredzaamheid en fysieke belastbaarheid
• - verbetering communicatie
• - toename levensverwachting



Randvoorwaarden

• Er is met het instellen van chronische beademing sprake van medisch zinvol handelen.

• Chronische beademing is medisch, technisch en veilig uitvoerbaar met apparatuur van het CTB.

• De patiënt stemt in met chronische beademing na adequaat geïnformeerd te zijn door het CTB.

• De patiënt is klinisch stabiel. Alle reversibele oorzaken zijn gecorrigeerd. optimaal ontwend van de 
acute beademing

• Andere behandelopties zoals medicamenten of CPAP zijn niet afdoende gebleken.

• Er is sprake van een veilige verblijfssituatie wat betreft zorg, alarmering en locatie



Casus 1: wel of niet chronisch beademen?

• 67-jarige man, blanco voorgeschiedenis, opname ivm basilaris trombose, nadien 
“locked-in”, verworven hypoventilatie. Wens voor chronische beademing:

• Wat zou u doen?
• A. Ja, chronische invasieve beademing
• B. Nee, voldoet niet aan de doelen en randvoorwaarden van chronische 

beademing
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Casus 2: Wel of niet chronisch beademen?

• 67-jarige man, lobectomie LBK bij NSCLC en daarna diagnose ALS de novo bij 
respiratoir falen.

• Patiënt is meermaals (3 maal) gereïntubeerd bij forse tachydyspnoe met 
hypercapnie en sputumstase. Hierna komt hij vrij vlot weer van de beademing af, 
maar houdt het zonder tube (met NIV) zo'n drie dagen vol.

• Wat vindt u: Komt patiënt in aanmerking voor chronische beademing?
• A. Ja
• B. Nee
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Chronische beademing bij ALS

• Bij ALS is er evidence voor:
• toename van kwaliteit van leven (non-bulbair)
• toename van de levensverwachting (non-bulbair)

• Maar dan TPPV: Grote impact op zorgafhankelijkheid 
en zorgbehoefte, kwaliteit van leven?

• BourkeSC, TomlinsonM, Williams TL, Bullock RE, Shaw PJ, Gibson GJ. Effects of noninvasiveventilationon survival and qualityof life 
in patients with amyotrophiclateralsclerosis: a randomised controlled trial. Lancet Neurology2006;5:140-7

• RadunovicA, AnnaneD, RaficMK, BrassingtonR, Mustafa N. Mechanical ventilation for amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron 
disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD004427



Casus 2 wel of niet chronisch beademen?

• Marrokaanse afkomst, echtgenote taalbarrière, afhankelijk van OV, kan niet 
participeren in beademingszorg, als invasief verpleeghuis

• CTB: non-invasief proberen

• Zou u nog een poging voor non-invasief wagen?
• A. Ja
• B. Nee



Beloop Casus 2

• Consult extern, MDO betrokkenen (neuroloog, intensivist, huisarts).
• Patiënt werd gedetubeerd voor het gesprek. 

• <24 uur ingesteld op NPPV via CTB apparatuur
• Gecontroleerd beademen
• Mondbeademing
• Verschillende interfaces

• Succesvol, ontslag naar huis, totaal 6 weken IC. 
• Inmiddels 2 jaar verder, enkele uren beademingsvrije tijd, besloten tot geen TPPV 

traject. Mobiel met rollator, gaat wel moeilijker. 



Historie

Poliomyelitis epidemie 
jaren 1956

1960 eerste 
thuisbeademingspatient

Positieve drukbeademing

Beademingsafdelingen
IC

4 Centra voor 
Thuisbeademing

Presentator
Presentatienotities
Van chronische beademing is voor het eerst sprake in de jaren vijftig van de vorige eeuw, sinds de polio-epidemie. In eerste instantie werd beademing alleen in ziekenhuizen toegepast met apparatuur die groot en nauwelijks verplaatsbaar was (ijzeren long). Later werd apparatuur ontwikkeld waarmee mensen in hun eigen woon-en leefomgeving gebruik konden maken van beademing. Deze verbeterde apparatuuren het grote succes van de behandeling waardoor er een steeds grotere bekendheid bij artsen en patiënten is ontstaan, heeft ertoe geleiddat chronische beademing de laatste jaren steeds vaker wordt toegepast. Door een stijgende gemiddelde levensverwachting van mensen die van chronische beademing gebruik maken en uitzicht op een betere kwaliteit van leven, kiezen steeds meer mensen voor chronische beademing. Spil in de zorg voor deze categorie patiënten in Nederland zijn de vier Centra voor Thuisbeademing (CTB



Centra voor thuisbeademing - 2021

Presentator
Presentatienotities
Dit zijn de werkgebieden van de 4 CTB’s in Nederland. Wij opereren als zelfstandige organisaties vanuit de UMC’s in de genoemde steden maar zoeken steeds nadrukkelijk de samenwerking op zakelijk en op inhoudelijk gebied. Inhoudelijk zijn er ook internationale contacten met soortgelijke behandelcentra in Europa, de VS en Azie. Veldnorm chronische beademing opgesteld in samenwerking met patiënten verenigingen zoals de Verenging Spierziekten Nederland, woon-zorgorganisaties als Fokus en Siza-Dorpgroep, overkoepelende organisatie van verpleeghuizen, overkoepelende organisatie van ziekenhuizen en ook de NVIC. De VSCA (vereniging samenwerking chronische ademhalingsondersteuning waarin bovenstaande groepen overleg hebben is de aanjager voor het updaten van de Veldnorm uit 2011 naar de Richtlijn chronische beademing die 2020 klaar moet zijn.Gezamenlijk onderwijsprogramma op www.ctbscholing.nl voor volwassen zorgvragers en zorgvragers in de kinderleeftijd(bijna klaar)Gezamelijke zorgprotocollen Vakinhoudelijke samenwerking tussen de verpleegkundig consulenten en de medische specialisten  Gezamelijke inkoop van disposablesAanbesteding voor aankoop nieuwe beademingsapparatuur



Vraag

• Het totale aantal chronisch beademde patiënten in Nederland ligt rond de:

• A. 1000
• B. 2000
• C. 3000
• D. 4000



Thuisbeademing in Nederland

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1991 2000 2012 2017 2021

Presentator
Presentatienotities
4124



Totale aantal patiënten per centrum
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Totale aantal per diagnose
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Verdeling per centrum
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Verhouding NPPV/TPPV
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Waar wonen zij allemaal
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Presentatienotities
Aantallen 	760 nieuwe patiënten  	650 gestopt cq overleden  Leeftijd 	Meer ouderen ( >60jr) Type beademing 	NIPPV heeft duidelijk de overhand Type patient Locale verschillen,  slaapgerelateerd versus NMA  



Thuisbeademing en IC

1.Nieuwe patiënten
- CRI
- acuut op bestaande CRI

2.Bestaande patiënten met thuisbeademing
- intercurrent probleem
- (electieve) ingreep
- diagnostiek
- NPPV => TPPV



Traject chronische beademing

Revalidatieartsen
Neurologen
Longartsen
Intensivisten





Casuïstiek- voorbeelden 
Stel:
30-jarige man met spierdystrofie type Duchenne
TPPV 24/7, 2 min beademingsvrije tijd (max)

Woont thuis: zorg door ouders en PGB-ers
Decubituswond stuit => OK en 2 weken zandbed

Beleid: post OK naar verpleegafdeling of IC? 
Uitzuigen?
Alarmering? Patiënt/ventilator: Hoe? Hoe te handelen? 

Stel:
45-jarige man met 
dwarslaesie C4/5
Geen NPPV, wel verlaagde 
hoestkracht

Galblaasoperatie electief

Beleid:
Post OK naar IC? Afdeling?

Post-operatief pijnstilling, 
hypoventilatie, 
pneumonieintubatie
canule?

Presentator
Presentatienotities
Kleine groepIedere artsGeen expertiseChronische beademing => extra risico’sNiet bewust van risico’sExtra voorzorgsmaatregelenVoorkomen ongewenste incidenten/calamiteiten



Veldnorm- Door zorgaanbieders ontwikkelde standaard

• 2009-2010: onderzoek IGZ  => Augustus 2010 rapport =>

• ‘Chronische beademing vereist betere afstemming’

Ontwikkelen van een landelijke veldnorm Chronische 
Beademing =>

Betrokken veldpartijen (onder regie van VSCA) 

VSCA= vereniging samenwerkingsverband chronische 
ademhalingsondersteuning

Presentator
Presentatienotities
	Beschrijving hoe de chronische beademing in Nederland geregeld is/moet zijn. Door veldnorm uiteindelijk betere zorgH1 	Chronische beademingH2 	Voortraject tot start chronische beademingH3 	Instellen op chronische beademingH4 	Transitie naar de verblijfssituatieH5 	Chronische beademing in de verblijfssituatieH6 	Afstemming in de chronische beademingsketenH7 	ApparatuurH8 	Chronische beademing en scholingH9 	Implementatie van de veldnorm chronische beademing



Thuisbeademing en IC

1.Nieuwe patiënten
- CRI
- acuut op bestaande CRI

2.Bestaande patiënten met thuisbeademing
- intercurrent probleem
- (electieve) ingreep
- diagnostiek
- NPPV => TPPV

- Gecontroleerd beademen 
versus pressure support

- CTB bellen
- Interface mogelijkheden, 

mondbeademing
- NPPV vs TPPV
- Randvoorwaarden

- Veiligheid
- Kwetsbare patiënt
- veldnorm
- Evt CTB bellen



DANK VOOR UW AANDACHT
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mailto:B.M.Hanraets@Umcutrecht.nl
mailto:CTB@Umcutrecht.nl


CHRONISCHE BEADEMING

Barbara Hanraets






	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Programma
	Wat is chronische beademing?
	Aandoeningen waarbij CB geïndiceerd kan zijn
	Doelen chronische beademing
	Randvoorwaarden
	Casus 1: wel of niet chronisch beademen?
	Casus 1: wel of niet chronisch beademen?
	Casus 2: Wel of niet chronisch beademen?
	Casus 2: Wel of niet chronisch beademen?
	Chronische beademing bij ALS
	Casus 2 wel of niet chronisch beademen?
	Beloop Casus 2
	Historie
	Centra voor thuisbeademing - 2021
	Vraag
	Thuisbeademing in Nederland
	Totale aantal patiënten per centrum
	Totale aantal per diagnose
	Verdeling per centrum
	Verhouding NPPV/TPPV
	Waar wonen zij allemaal
	Thuisbeademing en IC
	Traject chronische beademing
	Dianummer 26
	Casuïstiek- voorbeelden 
	Veldnorm- Door zorgaanbieders ontwikkelde standaard
	Thuisbeademing en IC
	��		DANK VOOR UW AANDACHT
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33

