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Abstract 
Doel: De toediening van vocht is een alledaagse behandeling bij patiënten op de Intensive Care voor het 
behouden en herstellen van weefselperfusie. Zowel een teveel als een tekort aan vocht kan een negatief 
effect hebben op de uitkomsten van de patiënt. Een passend vochtbeleid met regelmatige evaluatie van 
de volumestatus is van groot belang. Een ‘one size fits all’ benadering behoort tot het verleden. Het doel 
van deze studie is onderzoeken of met het nieuwe vochtprotocol de vochtbalansen van de Intensive Care 
patiënten de eerste 72 uur na opname minder positief zijn in vergelijking tot de oude situatie waarin nog 
geen vochtprotocol werd gebruikt. 
Hoofdvraag: Leidt het gebruik van een vochtprotocol tot minder positieve vochtbalansen bij patiënten in 
de eerste 72 uur na opname op de Intensive Care van het Antonius ziekenhuis in Sneek? 
Methode: Een retrospectief single-center vergelijkend dataonderzoek waarbij de vochtbalansen van 
patiënten zijn geanalyseerd voor en na introductie van een vochtprotocol. In de interventiegroep werd 
een vochtprotocol gehanteerd, in de controlegroep niet. Daarnaast zijn gegevens zoals de hartfrequentie, 
gemiddelde bloeddruk, lactaat, ureum, kreatinine en de eGFR bijgehouden. 
Resultaten: De gemiddelde cumulatieve vochtbalans na 72 uur bij de interventiegroep was minder 
positief, met een significant verschil van 2069 ml, p = 0,015. 
Conclusie: Het gebruik van een vochtprotocol leidt tot minder positieve vochtbalansen bij patiënten in de 
eerste 72 uur na opname op de Intensive Care van het Antonius ziekenhuis in Sneek. 

Achtergrond 
Al jarenlang is vochttoediening een actueel en 
veel besproken onderwerp in de dagelijkse 
praktijk van de Intensive Care 1.2.7. Vaak wordt er 
gesproken over de timing, hoeveelheid en 
snelheid van het te geven vocht. Bij hypotensie, 
een verminderde diurese, of een tachycardie, is 
vocht vaak het antwoord.  
Maar is dit terecht of doen we de Intensive Care 
patiënt tekort? Want geven we nu te veel of te 
weinig vocht?   
 
Er zijn vier belangrijke indicaties voor 
vochttoediening aan IC-patiënten: resuscitatie, 
onderhoud, vervanging en voeding 4,5. De 
voornaamste doelen hiervan zijn het herstellen 
van het intravasculaire volume, verbeteren van 
de cardiac output, het verhogen van het 
zuurstoftransport en het verbeteren van 
weefseloxygenatie 2,3,4,5. 
 
 

 
 

 
In internationale richtlijnen, zoals de Surviving 
Sepsis Campaign (SSC), staat de toediening van 
vocht centraal. De aanbeveling is zo snel mogelijk 
te starten met de toediening van 30ml/kg vocht. 
Na de ‘resuscitatiefase’ moet er zorgvuldig 
worden omgegaan met de toediening van vocht 
en is het belangrijk om de ‘fluid responsiveness’ te 
bepalen 8.  
Fluid responsiveness is gebaseerd op een 
dynamische test, waarmee voorspeld wordt of 
extra vochttoediening de cardiac output zal 
verbeteren 4,6,12. Deze test kan voorkomen dat er 
onnodig vocht wordt toegediend. 
Voorbeelden van testen om de fluid 
responsiveness te bepalen zijn de passive leg 
raising test (PLR), de eindexpiratoire occlusietest 
en de diametervariatie van de vena cava 5,6,12.  
Er kan ook een vochtbolus toegediend worden, 
waarbij een stijging van het slagvolume van 15% 
duidt op fluid responsiveness. Echter is 50% van de 
hemodynamische instabiele patiënten een ‘non 
responder’. Het geven van een vochtbolus kan dan 
in potentie schadelijk zijn 4,7,13. 
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Overmatige vochttoediening wordt geassocieerd 
met een verhoogd aantal complicaties zoals 
respiratoir falen, verhoogde intra-abdominale 
hypertensie, lange(re) beademingsduur, 
verlengde Intensive Care opname en is het een 
prognostische factor voor mortaliteit bij sepsis 
2,5,7. 
 
Een positieve cumulatieve vochtbalans 72 uur na 
opname is geassocieerd met een verhoogde 
mortaliteit 6,14. Aanbevolen wordt om na 72 uur te 
streven naar een neutrale tot een negatieve 
vochtbalans 4. Deze gegevens benadrukken het 
belang van nauwkeurige titratie van 
vochttoediening om de risico’s van inadequate 
vochttoediening te minimaliseren. Om 
complicaties zoveel mogelijk te voorkomen is een 
passend vochtbeleid en regelmatige evaluatie 
van de volumestatus van groot belang.  
Aangezien zowel een te veel vocht als te weinig 
vocht negatieve effecten kunnen hebben, moet 
de toediening zorgvuldig worden getitreerd en 
moet rekening gehouden worden met de 
diagnose en co-morbiditeit 2,5. Een ‘one size fits 
all’ benadering moet tot het verleden behoren. 
 
Voor het management van vochttoediening bij de 
individuele patiënt kan gebruik worden gemaakt 
van het ‘ROSE-model’ 4,5,10,12. 
Het ROSE-model (Resuscitatie, Optimalisatie, 
Stabilisatie en Evacuatie) geeft antwoord op de 4 
basisvragen van vochtmanagement: Wanneer 
starten en stoppen met de toediening van vocht, 
wanneer starten en stoppen met het onttrekken 
van vocht? 5. 
 
In de resuscitatiefase staat het snel toedienen van 
vocht centraal om de cardiac output te verhogen. 
In de optimalisatiefase is het primaire doel om 
het zuurstofaanbod te verhogen aan de weefsels. 
Het bepalen van de fluid responsiveness is in deze 
fase belangrijk, maar ook bij een positieve 
responsiveness zal de patiënt tekenen van 
weefselhypoxie moeten vertonen alvorens 
besloten wordt om vocht toe te dienen 4,5,12. 
In de stabiele fase zal de afhankelijkheid van de 
hemodynamische ondersteuning afnemen. 
Vochttoediening kan worden getitreerd op 
onderhoudsbehoefte of op de behoefte bij 
doorgaand vochtverlies als gevolg van 
onderliggend lijden. 

In de evacuatiefase moet een gedoseerde 
vochtreductie nagestreefd worden, waar nodig 
kan gestart worden met diuretica om de 
vochtbalans te normaliseren. 
De kenmerken van elke specifieke fase kunnen 
bijdragen aan optimale besluitvorming bij de 
toediening van vocht bij de individuele patiënt. 
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat het van 
groot belang is dat IC-patiënten niet meer vocht 
krijgen dan noodzakelijk is. 
 
Probleemstelling 
Op de Intensive Care van het Antonius ziekenhuis 
in Sneek komen er cumulatieve positieve 
vochtbalansen van meer dan tien liter na 72 uur 
voor. 
Fluid responsiveness wordt zelden bepaald en er 
is geen eenduidige besluitvorming ten aanzien van 
het geven van vocht, waarbij de snelheid en de 
hoeveelheid erg variëren. Ook wordt de 
toediening van vocht vaak voortgezet zonder een 
goede afweging, waarbij mogelijk negatieve 
gevolgen genegeerd worden. 
Een lage gemiddelde bloeddruk wordt vaak 
aangegrepen om vocht toe te dienen, ook 
wanneer overige parameters zoals 
hartfrequentie, diurese, capillaire refill en lactaat 
binnen acceptabele grenzen zijn. 
Ook blijkt uit de wereldwijd uitgevoerde FENICE-
studie dat in 59% van de gevallen hypotensie een 
reden was voor de toediening van vocht 1. 
 
Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 
In het Antonius ziekenhuis te Sneek is er geen 
eenduidig beleid omtrent de vochttoediening op 
de Intensive Care. 
De toediening van vocht is afhankelijk van de 
individuele perceptie van de intensivist en van de 
IC-verpleegkundigen en wordt niet toegepast op 
basis van eenduidige richtlijnen. 
 
In aanmerking genomen dat vloeistof een 
farmacon is, en overdosering schadelijk is 9 maar 
ook om meer uniformiteit te verkrijgen kan het 
gebruik van een vochtprotocol effectief zijn. 
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Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is of met het nieuwe 
vochtprotocol de vochtbalansen van de Intensive 
Care patiënten de eerste 72 uur na opname 
minder positief zijn in vergelijking tot de oude 
situatie, waarin nog geen vochtprotocol werd 
gebruikt. 
 
Hoofdvraag 
Leidt het gebruik van een vochtprotocol tot 
minder positieve vochtbalansen na 72 uur 
opname bij patiënten op de Intensive Care van het 
Antonius ziekenhuis in Sneek? 
 
Setting 
Het onderzoek is verricht op de Intensive Care van 
het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Het betreft een 
basis-IC met zes (beademings)bedden. Er wordt 
een gemengde populatie behandeld van medische 
en chirurgische patiënten (70% respectievelijk 
30%). 
 
Hypothese 
Het gebruik van een vochtprotocol zal leiden tot 
een afname van de positieve vochtbalansen na 72 
uur opname bij patiënten op de Intensive Care. 
Het gebruik van een vochtprotocol zal niet leiden 
tot een verslechtering van de nierfunctie, 
verhoging van de gemiddelde hartfrequentie, 
lagere MAP of zich uiten in een oplopend lactaat. 
 
Methode 
Om de hoofdvraag te beantwoorden werd er een 
retrospectieve, observationele, single-center 
studie gedaan ter vergelijking van twee 
patiëntengroepen. 
De controlegroep bestond uit patiënten waarbij 
geen vochtprotocol gebruikt werd en de 
interventiegroep bestond uit patiënten na 
implementatie van het vochtprotocol. 
Van alle patiënten ouder dan 18 jaar die langer 
dan 72 uur opgenomen waren op de Intensive 
Care werd in de periode van 1 maart tot en met 1 
juni 2018 gegevens verzameld van de 
vochtbalansen na 24, 48 en 72 uur. 
Van 1 maart tot en met 1 juni 2019 werden 
gegevens verzameld van de interventiegroep. 
De volgende gegevens werden verzameld en met 
elkaar vergeleken: de vochtbalans na 24 uur, 48 

uur, 72 uur, de cumulatieve vochtbalans na 72 uur, 
de APACHE IV score en de mortaliteit na 28 dagen, 
hartfrequentie, de gemiddelde bloeddruk (‘mean 
arterial pressure’ MAP), lactaat, ureum, 
kreatinine, EGFR. 
Data werden verzameld uit MetaVision en 
Mediscore. 
 
De ontwikkeling van het vochtprotocol is 
gebaseerd op literatuur zoals hierboven is 
beschreven.  
Er is onderscheid gemaakt in een sepsis protocol 
en een non-sepsis protocol (bijlage 2 en 3). 
 
Intensivisten, anesthesiologen en collega IC- 
verpleegkundigen zijn voor aanvang van de 
implementatie van het vochtprotocol ingelicht en 
geschoold door middel van een presentatie en 
bedside teaching. Daarnaast werd er een 
dedicated team van vier verpleegkundigen 
samengesteld die ondersteuning gaf op de 
werkvloer en die erop toezag dat het protocol 
werd nagestreefd. 
 
De patiëntgegevens zijn volledig geanonimiseerd, 
conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming  
 
In/exclusiecriteria 
Ten behoeve van het onderzoek zijn patiënten 
geïncludeerd welke aan de volgende criteria 
voldeden. 
Alle Intensive Care patiënten die: 
- Ouder zijn dan 18 jaar 

- Langer zijn opgenomen dan 72 uur 
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Statistische analyse 
Alle statistische analyses zijn uitgevoerd met 
IBM SPSS versie 2018. 
De Kolmogorov-Smirnov test is gebruikt om te 
beoordelen of de variabelen normaal verdeeld 
zijn. De Mann-Whitney U test is gebruikt bij 
variabelen die niet normaal verdeeld zijn. 
Gemiddelden, de standaarddeviatie (SD) en  
percentages werden gebruikt om de data te 
beschrijven. Een p-waarde van <0.05 werd als 
statistisch significant beschouwd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basiskarakteristieken  

 Controlegroep 
N= 28 

Interventiegroep 
N=27 

Eenheid P-waarde 

Mannen (%) 
Vrouwen (%) 

17 (61%) 
11 (39%) 
 

16 (59%) 
11 (41%) 

 
 

 

Leeftijd (±) 75 jaar (± 8,4) 
 

71 jaar (± 17,8)   

Gewicht (±) 72 (± 15,6) 
 

85 (± 17,0) kg  

APACHE IV score (±) 88 (± 30,0) 
 

84 (±25,0)   

28 dagen mortaliteit % 7 (25%) 
 

 4 (14,8%)   0,350 

Opnamediagnose 
- Pneumonie 
- Sepsis  
- Bronchitis 
- Hartfalen 
- Cardiaal arrest 
- Renaal falen 
- Chirurgie 
- Overig 

 
8 
6 
4 
2 
1 
0 
2 
5 

 
7 
5 
2 
0 
1 
3 
4 
5 

  

Lactaat bij opname 3,0 (± 2,9) 
 

2,6 (± 3,7) mmol/L 0,250 

Kreatinine bij opname 96 (± 56,2) 
 

157 (± 132,3) mmol/L 0,016 

Hartfrequentie bij opname 108 (± 17) 107 (± 26) Bpm 0,913 

MAP bij opname 79 (± 8) 
  

84 (± 10,9) mmHg 0,157 

Ureum bij opname 11,1 (± 8) 
 

15,3 (± 10,9) µmol/L 
 

0,073 
 

eGFR bij opname 67 (± 56,2) 60 (± 25) 
 

µmol/L 0,019 

Tabel 1. Basiskarakteristieken. 
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Resultaten 
In totaal zijn 55 patiënten geïncludeerd, in de 
interventiegroep 27 patiënten en in de 
controlegroep 28 patiënten (tabel 1). 
Zowel in de controle- als in de interventiegroep 
waren er gemiddeld meer mannen (61% en 39% 
vs. 59% en 41%). De gemiddelde leeftijd was 75 
jaar in de controlegroep en 71 jaar in de 
interventiegroep. 
 
De gemiddelde APACHE IV score was in de 
controlegroep 88 en in de interventiegroep 84. 
De 28 dagen mortaliteit was in de controlegroep 
hoger, 7 vs. 4 patiënten. 
De basiskarakteristieken van de groepen waren 
niet significant verschillend. De 
laboratoriumwaarden lieten wel een significant 
verschil zien.  In de interventiegroep was de 
nierfunctie bij opname significant slechter.  
In de controlegroep waren 6 patiënten 
opgenomen met de diagnose sepsis, in de 
interventiegroep waren dit 5 patiënten. 
 
Grafiek 1. Cumulatieve vochtbalans 

 
 
De cumulatieve vochtbalans na 72 uur laat een 
significante vermindering zien in de 
interventiegroep met een gemiddelde balans 
van + 3530 ml (±3920) vs. + 5599 ml (±3790) in 
de controlegroep, p = 0,015. 

 
Ook is er een significant verschil gevonden in de 
vochtbalans op dag 2 ten voordele van de 
interventiegroep + 873 ml vs. + 1538 ml. 
Op dag 1 en dag 3 werd geen significant verschil 
aangetoond. Wel was de gemiddelde vochtbalans 
in beide dagen minder positief in de 
interventiegroep (tabel 2). 
 

             Controle  Interventie P-
waarde 

    Dag 1 +   2877 ml 
     (± 1995) 

2052 ml  
(± 1765) 

0,089 

    Dag 2 
 

2538 ml 
(±1297) 

1873 ml 
(± 955) 

0,031 

    Dag 3 1183 ml            
(± 1521) 

646  
(±960) 

0,178 

Tabel 2. De gemiddelde vochtbalans. Tussen 
haakjes staat de standaarddeviatie vermeld 
 
Bij de patiëntencategorie sepsis had de 
interventiegroep een positieve cumulatieve 
vochtbalans na 72 uur van gemiddeld + 4132 ml (± 
3920). De controlegroep had een positieve 
cumulatieve vochtbalans van + 6946 ml (± 3790). 
Er werd gemiddeld + 2814 ml meer vocht 
toegediend in de controlegroep. Het verschil was 
niet significant, p = 0,991. 
 
Ook is er gekeken naar de APACHE IV scores in 
relatie tot de vochtbalans. Hoe hoger de APACHE 
IV scores, hoe meer vocht er werd toegediend en 
hoe positiever de cumulatieve vochtbalansen 
(bijlage 4). 
In een subgroep met APACHE IV scores van 90 tot 
120 (n=14) werden zowel in de controle- als in de 
interventiegroep fors positieve vochtbalansen 
gevonden, maar met een significant verschil ten 
gunste van de interventiegroep: 4734 vs. 9368, p 
= 0,016. 
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Overige variabelen 
De hartfrequentie, MAP en lactaat verschilden 
niet significant tussen de groepen.  
Het ureum, kreatinine, en de eGFR was bij 
opname significant slechter bij de 
interventiegroep. Dit effect persisteerde (tabel 
3). 

 
Discussie 
Dit onderzoek laat zien dat er significant minder 
vocht wordt toegediend na 24, 48 en 72 uur 
opname bij de interventiegroep waar het 
vochtprotocol werd gehanteerd. In de 
interventiegroep werd er gemiddeld 2069 ml 
minder vocht toegediend na 72 uur opname.  
Ondanks deze verbetering, werd op dag 3 niet 
een neutrale of negatieve vochtbalans behaald, 
hetgeen wel in de literatuur aanbevolen wordt 
4.   
 
Dit onderzoek heeft zich gericht op de effecten 
van het gebruik van een vochtprotocol op de 
vochtbalansen, met de specifieke vraag of het 
vochtprotocol ook kan leiden tot minder 
positieve vochtbalansen. 
In dit onderzoek is niet meegenomen of de fluid 
responsiveness werd bepaald en ook niet de 
wijze (timing, hoeveelheid, snelheid) waarop de 
toediening van vocht werd gestuurd.  
Ook is niet bekeken op basis van welke 
hemodynamische parameters er werd besloten 
om vocht toe te dienen.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Deze studie kent daarnaast een aantal 
beperkingen. Ten eerste is dat de kleine 
patiëntenpopulatie. 
Ondanks de kleine patiëntenpopulatie kwamen 
de onderzoeksgroepen overeen met betrekking 
tot de APACHE IV score, leeftijd en geslacht. Wel 
was er een opvallend verschil in de 
uitgangsituatie: In de interventiegroep kwamen 
er meer nierfunctiestoornissen voor. Dit maakt 
het lastig om conclusies te trekken over de 
effecten van de vochtbalans met betrekking tot 
de nierfunctie.  
 
 
 
 
 
 

Ten tweede moet worden opgemerkt dat het 
protocol is opgesteld voor de toediening van 
vocht op de Intensive Care. Hoeveel vocht er 
voorafgaand aan de IC-opname is toegediend is 
niet meegenomen. De SSC-bundel geeft als 
aanbeveling om zo snel mogelijk te starten met 
het toedienen van vocht. Dit om onder andere 
weefselhypoperfusie te voorkomen 9.  
 
Er wordt er in de SSC-richtlijnen aanbevolen om 
na de resuscitatiefase zorgvuldig om te gaan met 
de toediening van vocht 9. Het bepalen van de 
fluid responsiveness is dan belangrijk, omdat 
verdere vochttoediening in potentie schadelijk 
kan zijn. De toediening van vocht is complex en is 
onderhevig aan de setting, tijd, gebruik van 
hemodynamische parameters en doelen 3.  

 
Ondanks de beperkingen van het onderzoek 
tonen de resultaten aan dat het vochtprotocol 
een belangrijke en positieve bijdrage heeft 
geleverd in het reduceren van vocht op de 
Intensive Care van het Antonius ziekenhuis in 
Sneek. Mogelijk zou een verdere vochtreductie 
geoptimaliseerd kunnen worden door kritisch te 
kijken naar de wijze waarop de toediening van 
vocht wordt gestuurd.  
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Conclusie 
Dit onderzoek toont aan dat door het gebruik 
van een vochtprotocol de cumulatieve 
vochtbalansen significant minder positief waren 
bij patiënten in de eerste 72 uur na opname op 
de Intensive Care van het Antonius ziekenhuis in 
Sneek. 
 
De gemiddelde vochtbalans was zowel na 24, 48 
en 72 uur lager in de interventiegroep waar het 
vochtprotocol werd gehanteerd. Op dag 2 werd 
er een significant verschil aangetoond ten 
voordele van de interventiegroep. 
 
Hieruit is te concluderen dat de implementatie 
van het vochtprotocol een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd in het reduceren van vocht en 
ertoe heeft bijgedragen dat er met meer inzicht 
en uniformiteit wordt omgegaan met de 
toediening van vocht. 
 
Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen 
worden gedaan: 
- Het protocol blijven gebruiken en 

optimaliseren conform de meest recente 

literatuur. 

- Bedside teaching en scholing zal belangrijk 

blijven in de bewustwording rondom bij de 

toediening van vocht. 

- Herhaling van dit onderzoek op een grotere 

schaal is nodig om de consistentie van het 

effect te beoordelen en uitspraken te 

kunnen doen over de ander gemeten 

parameters. 

- Ook zal er gekeken moeten worden op 

basis van welke hemodynamische 

parameters er gekozen wordt voor de 

toediening van vocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

Referenties 
1. Cecconi, M., Hofer, C., Teboul, JL. (2015) The FENICE Investigators. ESICM Trial Group Fluid 

challenges in intensive care: the FENICE study: a global inception cohort study. Intensive Care 

Medicine, 41:1529–1537. doi: 10.1007/s00134-015-3850-x. 

2. Claure-Del Granado R., Mehta RL. (2016). Fluid overload in the ICU: evaluation and management. 

BMC Nephrol.  2;17(1):109. doi: 10.1186/s12882-016-0323-6. 

3. Hjortrup, P. B., Haase, N., Bundgaard, H., Thomsen, S. L., … Winding, R. (2016). Restricting 

volumes of resuscitation fluid in adults with septic shock after initial management: the CLASSIC 

randomised, parallel-group, multicentre feasibility trial. Intensive Care Medicine, 42: 11, 1695–

1705. doi:10.1007/s00134-016-4500-7 

4. Malbrain, MLNG., Marik, PE., Witters, I., Cordemans, C., Kirkpatrick, AW., Roberts, DJ.  (2014). 

Fluid overload, de-resuscitation, and outcomes in critically ill or injured patients: a systematic 

review with suggestions for clinical practice. Anaesthesiol Intensive Ther, 46:361–380. 

doi:10.5603/AIT.2014.0060. 

5. Malbrain, MLNG., Van Regenmortel, N., Saugel, B., De Tavernier, B., Van Gaal, P., Joannes-Boyau, 

o., . . . Monnet, X. (2018). Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is 

time to consider the four D’s and the four phases of fluid therapy. Annuals of Intensive Care, 

8:66. doi: 10.1186/s13613-018-0402-x. 

6. Sakr, Y., Rubatto Birri, P. N., Kotfis, K., Nanchal, R., Shah, B., Kluge, S., … Vincent, J.-L. (2017). 

Higher Fluid Balance Increases the Risk of Death From Sepsis. Critical Care Medicine, 45(3), 

386–394. Doi:10.1097/ccm.0000000000002189 

7. Monnet, X., Marik, P., & Teboul, J.-L. (2016). Passive leg raising for predicting fluid 

responsiveness: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Medicine, 42:12, 1935–

1947. Doi:10.1007/s00134-015-4134-1 

8. Agrinier, N., Monnier, A., Argaud, L., Bemer, M., Virion, J.-M., Alleyrat, C., … Bollaert, P.-E. (2019). 

Effect of fluid balance control in critically ill patients: Design of the stepped wedge trial 

POINCARE-2. Contemporary Clinical Trials. Doi:10.1016/j.cct.2019.06.020 

9. Rhodes, A., Evans, L. E., Alhazzani, W., Levy, M. M., Antonelli, M., Ferrer, R., ... & Rochwerg, B. 

(2017). Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic 

shock: 2016. Intensive Care Medicine, 43:3, 304-377. Doi:10.1097/CCM.0b013e31827e83af. 

10. Silversides, J. A., Perner, A., & Malbrain, MLNG. (2019). Liberal versus restrictive fluid therapy in 

critically ill patients. Intensive Care Medicine. Doi:10.1007/s00134-019-05713-y 

11. Silversides, J. A., Major, E., Ferguson, A. J., Mann, E. E., McAuley, D. F., Marshall, J. C., … Fan, E. 

(2016). Conservative fluid management or deresuscitation for patients with sepsis or acute 

respiratory distress syndrome following the resuscitation phase of critical illness: a systematic 

review and meta-analysis. Intensive Care Medicine, 43:2, 155–170. Doi:10.1007/s00134-016-

4573-3 

12. Vincent, J.-L. (2019). Fluid management in the critically ill. Kidney International. 

Doi:10.1016/j.kint.2018.11.047 

13. Jozwiak, M., Monnet, X., & Teboul, J.-L. (2018). Prediction of fluid responsiveness in ventilated 

patients. Annals of Translational Medicine, 6:18, 352–352. Doi:10.21037/atm.2018.05.03 

14. Neyra, J. A., Li, X., Canepa-Escaro, F., Adams-Huet, B., Toto, R. D., Yee, J., & Hedayati, S. S. (2016). 

Cumulative Fluid Balance and Mortality in Septic Patients With or Without Acute Kidney Injury 

and Chronic Kidney Disease. Critical Care Medicine, 44(10), 1891–1900. 

Doi:10.1097/ccm.0000000000001835  

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Claure-Del%20Granado%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27484681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehta%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27484681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cordemans%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25432556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkpatrick%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25432556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25432556
https://doi.org/10.5603/AIT.2014.0060
https://doi.org/10.1186/s13613-018-0402-x


 
9 

 

Bijlage 1. Rol Circulation Practitioner met betrekking tot het eindonderzoek 

 
Verdere bewustwording en het vergroten van kennis omtrent de toediening van vocht blijft een 
belangrijk aspect. Frequente scholing, coaching en bedside teaching zullen hierbij een grote rol 
spelen.  
Vooral het benadrukken van de potentiële gevaren met betrekking tot de toediening van vocht blijft 
noodzakelijk. Zoals ook in het artikel staat beschreven is vocht een medicijn waarbij overdosering 
voorkomen moet worden. Om bedside zowel gevraagd als ongevraagd bij een collega langs te lopen 
kunnen er handvaten worden gegeven welke kunnen helpen in de besluitvorming rondom 
vochttoediening bij de individuele patiënt.  
Naast de taak van scholing, deskundigheidsbevordering is er een werkgroep ´hemodynamiek´ 
opgericht, welke affiniteit hebben voor de circulatie. De werkgroep zal belangrijk blijven om de 
Circulation Practitioner te ondersteunen om zo het team verder te motiveren en te streven naar best 
practice en kwaliteit.  
 

Tijdsplanning  

  

Oktober - Resultaten van het onderzoek tijdens scholingsdagen presenteren 

November - Bekijken en overleggen hoe de toediening van vocht ziekenhuisbreed 

wordt gestuurd.  

Plannen 2020 - Steekproef naar de toediening van vocht op de Intensive Care 

 

Opzet scholing 

- Hoe bepalen we fluid responsiveness, waarin kunnen we nog winst 

behalen?  

Maandelijks - Bijeenkomen en bespreken plannen werkgroep circulatie  

- Het vloeistofprotocol optimaliseren conform de meest recente 

literatuur 

 
Rol als Circulation in het algemeen  
Als Circulation Practitioner is het van belang om up-to-date te blijven, dit realiseer ik door het lezen 
van recente vakliteratuur, het bezoeken van congressen. Om de deskundigheid op de afdeling te 
bevorderen draag ik mijn opgedane kennis over op mijn collega’s tijdens scholingsdagen en via 
bedside teaching.  Ook tijdens rustige momenten op de afdeling wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken door bijvoorbeeld hemodynamische casuïstieken te bespreken. Als Circulation Practitioner zie 
ik een verantwoordelijke taak in het aanpassen en up-to-date houden van protocollen en richtlijnen 
met betrekking tot de hemodynamiek. Naast deze taken houd ik me bezig met innovatie en denk ik 
mee over de aanschaf van nieuwe apparatuur en materialen. Graag zou ik regelmatig contact willen 
behouden met overige Circulation Practitioners, werkbezoeken inplannen, om zo gebruik te kunnen 
maken van elkaars expertise.  
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Bijlage 2. Protocol vochttoediening non-sepsis  
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Bijlage 3. Protocol vochttoediening sepsis patiënten  
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Tabel 1: Vochtbalans  
 

 Controlegroep Interventiegroep P-waarde 

Gemiddelde vochtbalans dag 1 + 2877 ml (± 1995) + 2052 ml (± 1765) 0,089 

Gemiddelde vochtbalans dag 2 
 

+1538 ml (± 1297) + 873 ml (± 955) 0,031* 

Gemiddelde vochtbalans dag 3 + 1183 ml (± 1521) + 646 (± 960) 0,178 

Cumulatieve vochtbalans na 72 
uur 

+ 5599 ml (±3790) 
 

+ 3530 ml (±3920) 
 

0,015* 

 
Tabel 2: labwaarden, lactaat, hartfrequentie 
 

 Controlegroep Interventiegroep P-waarde 

Lactaat bij opname 3,0 (±2,9) 2,6 (± 3,7) 0,250 

Lactaat na 24 uur 1.7 (± 1,1) 2,0 (± 3,0) 0,550 

Lactaat na 48 uur 1.7 (± 0,9) 1,3 (± 0,7) 0,143 

Lactaat na 72 uur 1,4 (± 0,8) 1,3(± 0,5) 0,864 

Hartfrequentie bij opname 108 (± 17) 107 (± 26) 0,913 

Hartfrequentie na 24 uur 93 (± 20,6) 96 (± 20,3) 0,655 

Hartfrequentie na 48 uur 87 (± 16,3) 98 (± 18,2) 0,058 

Hartfrequentie na 72 uur 86 (±35) 90 (± 21) 0,404 

Mean arterial pressure bij 
opname (MAP) 

79 (± 8) 84 (± 10,9) 0,073 
 

MAP na 24 uur 80 (± 14,9) 76 (± 16,6) 0,419 

MAP na 48 uur 85 (± 16,5) 80 (± 18,2) 0,395 

MAP na 72 uur 80 (± 13) 80 (± 18.5) 0,698 
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Tabel 3. Labwaarden, eGFR, ureum, kreatinine 

 

 Controlegroep Interventiegroep P-waarde 

EGFR bij opname 67 
(± 24) 

60 
(± 25) 

0,019 

eGFR na 24 uur 72 
(± 23,3) 

52 
(± 26,6) 

0,003 

eGFR na 48 uur 76 
(± 20,5) 

57 
(± 25,5) 

0,002 

eGFR na 72 uur 79 
(± 20) 

51 
(± 25) 

0,002 

Ureum bij opname 11.1 
(± 8) 

15.3 
(± 10,9) 

0,073 
 

Ureum na 24 uur 10,9 
(± 7,9) 

14.2 
(±7,6) 

0,051 

Ureum na 48 uur 9,9 
(± 5,6) 

13,6 
(± 7,9) 

0,106 

Ureum na 72 uur 9,6 
 (± 5,7) 

13.8 
 (± 12.5) 

0,060 

Kreatinine bij opname 96  
(± 56,2) 

157 
(± 132,3) 

0,016 

Kreatinine na 24 uur 87 
(± 57,7) 

138 
(± 66,1) 

0,004 

Kreatinine na 48 uur 76 
(± 39,9) 

118 
(± 61,1) 

0,007 

Kreatinine na 72 uur 72  
(± 40,8) 
 

112 
(± 73,6) 

0,014 

 
 

 
Tabel 4. Opnamediagnose sepsis 

 Controlegroep Interventiegroep P-waarde 

Sepsis patiënten 
 

N= 6 
 
+ 6946 (±2771) 

N = 5 
 
+ 4132 (± 2296) 

0,991 
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Tabel 5: APACHE IV score 

Score  Controle groep N=28  Interventiegroep 
N=27 

APACHE  IV <60 N= 3 
 
+ 3834 (± 1904) 

N= 4 
 
+ 2312 (± 2876) 
 
P = 0,548 
 

APACHE IV 60-90 
 
 
 

N= 16  
 
+ 3071 (± 3377) 
  
 

N= 13  
 
+ 3679 (± 2813) 
 
P = 0,169 

APACHE IV 90-120 N= 6 
 
+ 9386 (± 2364) 
 

N= 8 
 
+4734 (± 1688) 
 
P = 0,019 

APACHE IV 120>       N= 3 
 
+ 8162 (± 416) 
 
 

N= 2 
 
+ 6234 (± 3005) 

 

P = 0,688 
 

Opmerking: in de APACHE IV groep 60-90, is er in de interventiegroep meer vocht toegediend. 
Dit getal is beïnvloed door een extreem positieve vochtbalans bij een patiënt in de interventiegroep. 
 
 
 
Tabel 6. Opnamediagnose pneumonie  
 

  Controlegroep Interventiegroep 

Pneumonie  
 

N= 8 
 
+ 3635 (± 3434) 
 
Mediaan 4207 
IQR 3253 
 
 
 

N= 7 
 
+ 2108 (± 2252) 
 
Mediaan 701 
IQR 4018 
 
P= 0,169 

 


