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SAMENVATTING 
Hemato-oncologische patiënten worden vaak op de 
intensive care (IC) behandeld vanwege de ernst van 
de ziekte en aan de behandeling gerelateerde com-
plicaties. De samenvatting van deze richtlijn geeft 
aanbevelingen over de opname en behandeling van 
hemato-oncologische patiënten op de IC, met als 
doel de kwaliteit van deze behandeling te verbeteren. 
Ter verbetering van de informatieoverdracht wordt 
aanbevolen een checklist te gebruiken bij opname 
en ontslag. Een multidisciplinaire evaluatie van de 
conditie van de patiënt moet na enkele dagen IC- 
behandeling plaatsvinden. De optimale timing van 
endotracheale intubatie wordt besproken, hierbij kan 
een klinisch werkbaar beslismodel worden gebruikt. 
Een dagelijkse multidisciplinaire bespreking, gebruik 
van selectieve darmdecontaminatie en antibiotische 
systemische profylaxe en behandeling zijn onderdelen 
van optimale IC-zorg. Broncho-alveolaire lavage leidt 
niet tot een significant hogere intubatiegraad, maar 
leidt wel frequent tot een (nieuwe) diagnose. De moge-
lijkheid tot laagdrempelige consultatie van de IC of 
een consulent IC-verpleegkundige wordt aangeraden 
ter preventie van complicaties na ontslag. 
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:218-24)

SUMMARY
Hemato-oncological patients are often treated in  
the Intensive Care Unit (ICU) because of severity of 
disease and treatment related side-effects. This 
summarized guideline aims to provide advice for  
the admission and treatment of hemato-oncological  
patients in the ICU, in order to improve the quality of 
care. To facilitate information handover at admission 
and discharge, it is recommended to use a checklist. 
It is recommended that a multidisciplinary evaluation 
of clinical condition should be organized upfront.  
Timing of endotracheal intubation is discussed, using 
a decision model. Optimal care includes a daily  
multidisciplinary meeting, antibiotic prophylaxis and 
treatment, and use of selective digestive deconta- 
mination. A bronchoalveolar lavage does not result 
in a significantly higher intubation rate, but frequently 
provides a (new) diagnosis. It is also advised to use a 
checklist at ICU discharge and to provide an option for 
early consultation of the ICU or an ICU liaison nurse, 
in order to prevent complications after discharge.

Samenvatting Richtlijn Intensive-care- 
opname, behandeling en ontslag van 
de kritisch zieke hemato-oncologische 
patiënt 
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ACHTERGROND 
Lymfeklierkanker en leukemie zijn tezamen de vijfde 
meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, 
met 8.000 nieuwe patiënten per jaar. De vijf- en tien-
jaarsoverleving van patiënten met een hematologische 
maligniteit neemt geleidelijk toe. Het eerste doel van de 
behandeling is het bereiken van een complete hemato-
logische remissie door middel van een remissie-inductie-
kuur, meestal gevolgd door post-remissietherapie. 
Afhankelijk van het risicoprofiel en de respons op voor-
gaande behandeling zal een autologe of allogene stam-
celtransplantatie (SCT) volgen. Zowel de ziekte als de 
intensieve behandeling kunnen door immuunsysteem-
disfunctie en immuunsuppressieve medicatie leiden tot 
een verhoogd risico op (ernstige) infecties en bijwerkin-
gen. Deze complicaties leiden vaak tot ernstige mor- 
biditeit, waarvoor opname op de intensive care (IC) 
noodzakelijk is. Zowel de overleving van hemato- 
oncologische patiënten als de algemene IC-overleving 
is de laatste jaren toegenomen. Daarmee is de potentiële 
bijdrage van een IC-opname ook gestegen. Intensivisten 
zijn echter in sommige gevallen terughoudend met het 
opnemen van hematologische patiënten. Er zijn tevens 
grote lokale verschillen in het opnamebeleid en de  
behandelwijze. Het doel van deze multidisciplinaire 
richtlijn is het verbeteren van de kwaliteit en uitkomst 
van intensieve zorg voor de hemato-oncologische patiënt 
door het standaardiseren van zorg voor, tijdens en na 
IC-opname. 

METHODEN 
Deze richtlijn is, met ondersteuning van de stich- 
ting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland  
(HOVON) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive 
Care (NVIC), geschreven tussen 2013-2016 door een 
multidisciplinaire werkgroep bestaande uit intensivisten 
en hematologen. De volledige versie van de richtlijn is 
beschikbaar op de website van de NVIC (www.nvic.nl) 
en de website van de Nederlandse Vereniging voor  
de Hematologie (www.hematologienederland.nl). Voor 
elke geformuleerde uitgangsvraag is systematisch via 
PubMed gezocht naar Engelstalige literatuur gepubli-
ceerd tussen 2004-2015, door koppels bestaande uit 
een hematoloog en een intensivist. De specifieke zoek-
strategie kan terug worden gevonden in de volledige 
versie van de richtlijn. Geïncludeerde studies zijn door 
de werkgroep beoordeeld op studiekwaliteit en bewijs-
niveau. De richtlijn is toepasbaar op alle kritisch zieke 
hemato-oncologische patiënten van 18 jaar of ouder.  
In deze samenvatting bespreken wij de meest belang- 

 
rijke onderwerpen en aanbevelingen. De onderwerpen  
werden onderverdeeld in de periode vooraf, tijdens en 
na IC-opname. 

SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN
1. AANBEVELINGEN VOORAFGAAND AAN 
OPNAME OP DE IC
1.1. Identificatie van de vitaal bedreigde hemato-oncologische 
patiënt
Uitstel van IC-opname bij hemato-oncologische patiën-
ten is een onafhankelijke voorspeller voor mortaliteit.1 
Meerdere studies beschrijven het belang van ‘early 
warning scores’ (EWS) en vroege betrokkenheid van  
IC ‘outreach teams’ en spoedinterventieteams (SIT).2,3 
Vroege activatie van een SIT is geassocieerd met een 
betere uitkomst.3,4 Een tijdsduur van minder dan 24 uur 
vanaf het begin van de eerste symptomen tot IC-opname 
is geassocieerd met een betere overleving.5 Vitale func-
ties kunnen worden gemonitord door middel van de 
(gemodificeerde) EWS, ‘outreach teams’ en IC. Behan-
deling moet niet worden onthouden op basis van de 
hematologische ziekte alleen. Vroege opname is belang-
rijk en moet niet worden uitgesteld in deze patiënten-
groep.5-7

1.2. Contra-indicaties voor IC-opname
In een groot aantal studies zijn verscheidene factoren 
bestudeerd die de overleving van hemato-oncologische 
patiënten op de IC zouden kunnen voorspellen. Over-
tuigend bruikbaar bewijs voor voorspellers van de  
mortaliteit is echter niet gevonden. Voorspellers voor  
de mortaliteit van de algemene IC-populatie kunnen 
worden toegepast op hemato-oncologische patiënten. 
Voorbeelden zijn meer dan twee falende organen en hoge 
APACHE- en SOFA-scores.8-13 Wanneer bij patiënten 
sprake is van een slechte oncologische prognose voor 
de korte termijn of wanneer patiënten op basis van hun 
onderliggende aandoening een zeer beperkte levens-
verwachting hebben, is IC-opname onwenselijk. Bij de 
overige patiënten moet een IC-behandeling worden 
overwogen. De werkgroep adviseert een gestandaardi-
seerde en gestructureerde multidisciplinaire evaluatie 
van de klinische toestand na drie tot vijf dagen IC- 
behandeling. Indien dan sprake is van persisterend  
of progressief orgaanfalen, kan worden overwogen de 
behandeling te beperken. Ter ondersteuning kan een 
beslismodel worden gebruikt zoals weergegeven in  
Figuur 1. Bij opname op de IC is het essentieel dat er 
duidelijke afspraken worden gemaakt over het doel  
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en de evaluatie van de behandeling, de behandelcode 
en de eventuele beperkingen aan de behandeling. 
De werkgroep adviseert daarom bij de overplaatsing 
van een patiënt van de afdeling naar de IC gebruik te 
maken van een checklist. Deze checklist brengt onder 
andere het ziektebeeld, behandeling, behandelcode  
en infectieuze problemen ter sprake. De checklist is  
beschikbaar in de volledige versie van de richtlijn. 

2. AANBEVELINGEN TIJDENS IC-OPNAME 
2.1. Optimale tijdstip voor endotracheale intubatie
Specifieke criteria, bepaling van het optimale tijdstip 
en de beste initiële vorm van respiratoire onder- 
steuning zijn voor de algemene IC-populatie nog niet 
volledig helder. Hetzelfde geldt ook voor de populatie 
hematologische patiënten op de IC. Een multicentrum-
studie liet zien dat 60% van de patiënten die initieel 

met non-invasieve ventilatie (NIV) werden behandeld 
later alsnog werden geïntubeerd.14 De mortaliteit in deze 
laatste groep was 80%. De oddsratio voor overlijden was 
5,74 voor NIV-falen en 3,13 voor electieve intubatie bij 
opname. Een recente meta-analyse toont dat NIV is  
geassocieerd met een lage mortaliteit, maar de prognose 
verslechtert significant indien vervolgens sprake is  
van NIV-falen.15 Risicofactoren voor NIV-falen zijn de 
ziekte-ernst, pneumonie en de aanwezigheid van het 
‘adult respiratory distress syndrome’ (ARDS).12,16-18 Voor 
het bepalen van de initiële ventilatiestrategie bij opname 
kan een beslismodel worden gebruikt zoals weergegeven 
in Figuur 2, pagina 221.19

2.2. Prognostische factoren voor IC-behandeling
Er zijn veel risicofactoren bekend die de prognose van 
hematologische patiënten op de IC beïnvloeden. Een 

FIGUUR 1. Beslismodel voor het opstarten van intensive-care-behandeling bij hemato-oncologische patiënten. Aangepast 

van Bird, et al.9 Slechte voorspellers: recidief ziekte of falen/niet-responderen op behandeling, falen van >2 organen. 
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eenduidig prognostisch model ontbreekt echter. Een 
overzicht van deze prognostische factoren kan worden 
gevonden in Tabel 1.5,20-24 

2.3. Multidisciplinaire zorg
Dagelijks multidisciplinair overleg en evaluatie door  
de betrokken hematoloog en intensivist heeft volgens 
de werkgroep een duidelijke meerwaarde gedurende  
de IC-behandeling gezien de specifieke aard van de 
medische zorg die deze patiëntencategorie behoeft. Het 
wordt sterk aanbevolen hierbij een ziekenhuisapotheker 
uit te nodigen aanwezig te zijn, gezien de grote kans op 
geneesmiddelinteracties. 

2.4. Antimicrobieel beleid
Infecties vormen een belangrijke reden voor IC-opname 
en zijn een frequent voorkomende complicatie van 

IC-behandeling. Hemato-oncologische patiënten hebben 
in het bijzonder een verhoogd risico op het krijgen van 
IC-verworven infecties aangezien het veelal ernstig  
immuungecompromitteerde patiënten betreft. In de 
profylaxe en pre-emptieve behandeling moeten naast 
banale ook opportunistische verwekkers worden over-
wogen. De beslissingen over antimicrobiële profylaxe 
en behandeling moeten in nauwe samenspraak met  
de hematoloog en infectioloog worden gemaakt. De 
werkgroep adviseert het gebruik van selectieve darm-
decontaminatie (SDD) bij hemato-oncologische patiën-
ten. SDD bestaat uit een mondpasta en een suspensie 
voor intestinale toediening met niet-resorbeerbare  
antibiotica, met daarnaast een systemisch antibioticum 
(meestal een derde generatie cefalosporine) gedurende 
de eerste vier dagen van IC-opname. Bij patiënten met 
een te verwachten lange duur van neutropenie wordt 

FIGUUR 2. Beslismodel voor initiële ventilatiestrategie bij hemato-oncologische patiënten met acuut respiratoir falen (ARF). 

Aangepast van Soares, et al.19 

NIV=non-invasieve ventilatie, MV=mechanische ventilatie.
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tevens systemische antimicrobiële profylaxe met bij 
voorkeur een fluorchinolon aanbevolen. Dit kan worden 
uitgesteld indien patiënten systemisch worden behan-
deld met het antibioticum dat deel uitmaakt van de 
SDD.25,26 Bij hoogrisicopatiënten (patiënten die worden 
behandeld met middelen die ernstige therapiegerela-
teerde orale en gastro-intestinale mucositis geven, zoals 
myeloablatieve conditionering en chemotherapie gebruikt 
bij acute myeloïde leukemie) wordt systemische profylaxe 
tegen gedissemineerde Candidiasis aanbevolen.26,27 Voor 
geselecteerde patiënten wordt tevens profylaxe voor  
Aspergillus, herpessimplexvirus, varicellazostervirus en 
Pneumocystis jiroveci aanbevolen. Systematische monito-
ring van cytomegalovirus (CMV) en epstein-barr-virus 
(EBV)-reactivatie is noodzakelijk bij hoogrisicopatiënten, 
zoals patiënten na SCT en patiënten behandeld met 
alemtuzumab. Profylaxe of pre-emptieve behandeling 
kan worden overwogen om CMV- of EBV-gerelateerde 
ziekte te voorkomen. In de volledige versie van de richt-
lijn is een tabel opgenomen om behandelbeslissingen ten 

aanzien van de aangewezen profylaxe en behandeling 
te vergemakkelijken.

2.5. Broncho-alveolaire lavage
Broncho-alveolaire lavage (BAL) wordt geadviseerd bij 
klinisch verslechterende of niet-verbeterende immuun-
gecompromitteerde patiënten met respiratoir falen, pul-
monale infiltraten en onduidelijkheid omtrent de pul-
monale diagnose. BAL leidt in 42-80% van de gevallen 
tot het vaststellen van een (nieuwe) diagnose.28-33 In 
27% van de gevallen leiden de uitslagen van BAL tot 
beleidsaanpassingen.32,33 De mortaliteit wordt echter niet 
beïnvloed door het verrichten van BAL.28,29 De nood-
zaak tot endotracheale intubatie na BAL ligt tussen  
4 en 26%.28,31,33,34 Het verrichten van BAL lijkt derhalve 
niet te leiden tot een significante toename van het aan-
tal intubaties. Gezien de bijdrage van BAL bij het vast-
stellen van een diagnose is het advies om laagdrempelig 
BAL uit te voeren bij hemato-oncologische patiënten met 
respiratoire insufficiëntie en een onzekere diagnose.

TABEL 1. Samenvatting van prognostische factoren bij hemato-oncologische patiënten opgenomen op de 
intensive care.

Hematologische factoren Intensive-care-factoren

Hoge mortaliteit

ECOG >2 bij IC-ontslag Slechte ‘performance status’

HCT-CI >2 bij patiënten met allogene stamceltransplantatie Hoge ‘Charlson co-morbidity index’ (≥5)

Hematologische ziekte: recidief of actieve ziekte Hoge APACHE-IV-score

Niet kunnen continueren van geplande hematologische 
behandeling

Hoge en/of stijgende SOFA-score

Hemodynamische instabiliteit

Invasieve pulmonale Aspergillose

Invasieve mechanische ventilatie

Lage mortaliteit

IC-opname tijdens het conditioneringsschema voor 
allogene stamceltransplantatie

Tijd tot IC-opname >24 uur na ziekenhuisopname

Toepassing van ‘reduced intensity conditioning regimens’ IC-opnameduur >5 dagen 

ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group score (score voor niveau van functioneren), IC=intensive care, 
APACHE IV-score=Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (classificatie van ziekte-ernst), SOFA=Sequential 
Organ Failure Assessment (score voor orgaanfalen), HCT-CI=Hematopoietic Cell Transplantation-Specific Comorbidity 
Index (evaluatie van comorbiditeit voorafgaand aan allogene stamceltransplantatie).
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2.6. Transfusie van bloedproducten
Voor hemato-oncologische patiënten op de IC wordt, 
gezien het ontbreken van studies, eenzelfde restrictief 
transfusiebeleid geadviseerd als gebruikelijk is bij de 
algemene IC-populatie (hemoglobine >4,2 mmol/l  
en trombocyten >10 x 109/l). In geval van bloedingen 
of bij gebruik van therapeutische antistolling wordt 
aanbevolen een hogere trombocytentransfusiegrens 
(>30-50 x 109/l) aan te houden. Gezien de verminderde  
of afwezige beenmergfunctie bij deze patiëntengroep 
dient men rekening te houden met het feit dat de bloed-
getallen mogelijk sneller dalen dan bij de algemene  
populatie. Dit is ook reden om een pro-actiever trans-
fusiebeleid te voeren. Om te bepalen of er sprake is van 
trombocytentransfusiefalen dient altijd het ‘corrected 
count increment’ te worden berekend na transfusie. 
Specifieke situaties waarin bestraalde bloedproducten 
moeten worden gegeven staan vermeld in de volledige 
versie van de richtlijn.

3. AANBEVELINGEN NA IC-ONTSLAG 
Bij ontslag dienen duidelijke afspraken te worden ge-
maakt over behandelcode, beperkingen aan de behan-
deling en IC-heropnamebeleid. De werkgroep adviseert 
bij ontslag ook een checklist te gebruiken om de kennis-
overdracht naar de afdeling hematologie te bevorderen. 
In post-IC-zorg lijkt een belangrijke rol weggelegd voor 
de consulent intensive-care-verpleegkundige (CIV) bij 
het voorkomen van complicaties na ontslag.35 Er zijn 
aanwijzingen dat dit het aantal heropnames kan redu-
ceren.36 We adviseren tevens om multidisciplinaire reva-
lidatie in een zo vroeg mogelijk stadium, al tijdens de 
IC-opname te starten en na IC-ontslag te handhaven.

CONCLUSIE 
Standaardisatie van zorg voor de hemato-oncologische 
patiënt opgenomen op de IC kan leiden tot een betere 
uitkomst van deze patiëntengroep. Implementatie van 

de aanbevelingen in de richtlijn zal zorgen voor een 
meer uniforme behandeling van kritisch zieke hemato- 
oncologische patiënten in Nederland. Geïnteresseerde 
lezers adviseren wij de volledige versie van de richtlijn 
te lezen en te gebruiken om deze keten van zorg in hun 
ziekenhuis te verbeteren. Een nauwe samenwerking 
tussen hematologen, intensivisten en andere betrokken 
specialisten binnen deze keten is belangrijk voor het 
bewerkstelligen van eventuele veranderingen. 
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK
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