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Abstract 
 
Achtergrond 
Op 11 maart 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het sars-CoV-2-virus uit 
tot pandemie.  Infectie met het SARS-CoV-2-virus kan leiden tot COVID-19, dat vooral gekenmerkt 
wordt door respiratoire klachten. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft een 
document beademing bij COVID-19 patiënten opgesteld gebaseerd op basis van expert opinion 
omdat er te weinig studies zijn verricht bij beademde COVID-19-ARDS patiënten. COVID-19 
patiënten hebben een opvallend hoge ademdrive en kunnen baat hebben bij oxygenatie 
ondersteuning middels High Flow Nasal Cannula (HFNC). HFNC zuurstoftherapie is een therapie 
waarbij door middel van een hoge flow  een hoge concentratie zuurstof verwarmd en bevochtigd 
toegediend kan worden. Een grote landmark studie (1) toonde al aan dat HFNC in vergelijking met 
een non-rebreathing mask (NRM) het risico op intubatie verlaagd. Daarentegen, de effectiviteit van 
HFNC bij patiënten met COVID-19 is nog onduidelijk.  
 
Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren wat de voorspellende factoren zijn bij 
patiënten met COVID-19 met HFNC, Optiflow® en of hiermee intubatie kan worden voorkomen. 
 
Setting 
Retrospectief single center onderzoek op een type 2 ICU met 12 bedden in een perifeer 
ziekenhuis. 
 
Methode  
In de periode van 01-09-2020 t/m 31-10-2020 is een retrospectief, single center, observationeel, 
data onderzoek verricht op de Intensive Care van het Ikazia Ziekenhuis. Inclusiecriteria omvatten 
patiënten > 18 jaar verdacht voor COVID-19 of bewezen PCR COVID-19. Patiënten met een Do Not 
Intubate (DNI) beleid werden geexludeerd, evenals patiënten die de behandeling met HFNC niet 
verdroegen. Primair eindpunt: percentage HFNO falen/intubatie. Secundaire eindpunten: 
risicofactoren die de kans op intubatie vergroten. 
In totaal werden er 31 patiënten met COVID-19 opgenomen in de periode 01-09-2020 t/m 31-10-
2020 op de intensive care. 20 patiënten werden geïncludeerd voor het onderzoek.  
 
Resultaten 
Van de gehele populatie hoefden 6 personen (30%) niet te worden geïntubeerd (3 mannen & 3 
vrouwen). 14 personen (70%) werden geïntubeerd (9 mannen / 5 vrouwen). Hiervan was dat bij 8 
personen binnen 12 uur na het starten van de HFNC, Optiflow ® therapie.  
 
Conclusie  

- HFNC falen komt voor bij 70% van de onderzoekspopulatie in deze studie. 
- Er kon geen significant verschil worden aangetoond bij de voorspellende factoren. 
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Ikazia Ziekenhuis 
Het Ikazia ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis in 
de Rotterdamse deelgemeente Charlois, het werd 
geopend op 1 oktober 1968. In het Ikazia Ziekenhuis 
willen we met respect vóór elkaar het beste úit elkaar 
halen. Van arts tot patiënt, van verpleegkundige tot 
familielid; iedereen is er voor iedereen. Door de mix 
van oprechte interesse, onderlinge verbondenheid, 
professionaliteit en betrouwbaarheid voelen mensen 
zich thuis bij Ikazia. Wat ons betreft een belangrijke 
factor bij het herstel van een patiënt. Ikazia is 
opleidingsziekenhuis voor de specialismen 
Anesthesiologie, Gynaecologie, Chirurgie (Heelkunde), 
Interne geneeskunde en Maag- Darm- en Leverziekten. 
Binnen het ziekenhuis heerst een laagdrempelige, 
collegiale sfeer tussen de specialisten en onderlinge 
afdelingen.  
 
De Intensive Care afdeling (type 2) van het Ikazia 
ziekenhuis heeft een capaciteit van 12 IC-bedden en is 
uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur. Er is 
een gevarieerde patiënten populatie van chirurgische 
en interne patiënten. Kwaliteit, zorg en aandacht voor 
de patiënt staan centraal. In een multidisciplinair team 
onder leiding van de intensivist wordt nauwkeurig met 
elkaar samengewerkt.  
 
In totaal hebben wij 12 beademingsplekken waarvan 
10 invasief en 2 non-invasief. Er wordt gewerkt met de 
beademingsmachines van Hamilton voor zowel 
invasieve als non-invasieve beademing (G5/C6), 
daarnaast hebben wij twee Philips 
beademingsmachines voor non-invasieve beademing 
(V60). Gemiddeld genomen hebben wij tussen de 900 
en 1300 beademingsdagen op jaarbasis. Op dit 
moment beschikt onze intensive care alleen over een 
gecertificeerde circulation practitioner en ben ik de 
enige ventilation practitioner in opleiding. 
 
Inleiding 
Op 11 maart 2020 riep de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het sars-CoV-2-

virus uit tot pandemie.  Infectie met het SARS-CoV-2-

virus kan leiden tot COVID-19, dat vooral gekenmerkt 

wordt door respiratoire klachten. 

 

Door de huidige COVID-19 pandemie is er sprake van 

een eenzijdige patiënten populatie en schaarste van 

middelen waardoor het uitvoeren van een onderzoek 

met toepasbaarheid op een algemene/ reguliere IC 

populatie lastig is gebleken. We hebben daarom 

gekozen voor een COVID-19 gerelateerd onderzoek 

met in de huidige situatie praktische toepasbaarheid: 

 

- Kan met HFNO een intubatie worden voorkomen, 

wat in het belang is van de patiënt maar ook gezien 

schaarste aan (mechanische beademings) 

middelen? 

- Gezien HFNO falen van +/- 50-60% wat zijn 

voorspellende factoren? Hoe kunnen we intubatie 

delay voorkomen. 

 

De kans op virus transmissie bij HFNO toepassing is bij 

het gebruik van reguliere beschermingsmaatregelen 

inclusief FFP2 masker en bril/gezichtsschild niet 

verhoogd. (2) 

 

De COVID-19 patiënten presenteren zich met ernstig 

acuut hypoxemisch respiratoir falen, in het uiterste 

geval ARDS. Er is veel discussie of er sprake is van 

(klassiek) ARDS (3). De Nederlandse Vereniging voor 

Intensive Care (NVIC) heeft een document beademing 

bij COVID-19 patiënten opgesteld gebaseerd op basis 

van expert opinion omdat er te weinig studies zijn 

verricht bij beademde COVID-19-ARDS patiënten (4). 

COVID-19 patiënten hebben een opvallend hoge 

ademdrive en kunnen baat hebben bij oxygenatie 

ondersteuning middels HFNO. HFNC therapie 

verbeterd de oxygenatie en verminderd het 

ademminuutvolume bij patiënten met acuut 

hypoxemisch respiratoir falen (5, 6). 

 

Verwarmd en bevochtigd gas vermindert de dyspnoe 

en ademarbeid, daarnaast heeft het een gunstig effect 

op de mucus secretie. Het wordt met hoge flow (en 

daardoor geringe peep) gegeven, door de geringe 

bijmenging met buitenlucht is de FiO2 fractie heel 

precies in te stellen.  Een grote landmark studie toonde 

al dat HFNO in vergelijking met NRM of NIV het risico 

op intubatie en mortaliteit verlaagt, vooral bij een lage 

P/F ratio (<200mmHg). (1) NB betreft non-COVID. 

Omdat er (toch) nog een kans op intubatie is van zo’n 

50% is het belangrijk een goede voorspeller te hebben 

voor succesvolle HFNO therapie.  

 

Roca vond een ROX score >4.88 (op 12uur) de beste 

voorspeller voor succesvolle HFNO therapie. (7) 

NB/echter deze index is alleen gevalideerd voor non-

COVID-19 hypoxemisch falen.  

 

Een studie uit Frankrijk vergeleek HFNC met standaard 

zuurstof therapie in een cohort met 379 patiënten 

gediagnosticeerd met COVID-19. Hieruit kwam naar 

voren dat er met HFNC therapie significant minder 

intubaties waren en dat het net zo veilig was als 
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standaard zuurstof therapie. HFNC had echter geen 

effect op de mortaliteitscijfers. (8) 

 

In een prospectief gerandomiseerde crossover studie 

uit Italië hebben onderzoekers HFNC vergeleken met 

zuurstof therapie via een masker bij dezelfde FiO2 

instellingen. HFNC in deze studie verbeterde significant 

de oxygenatie, verlaagde de ademhalingsfrequentie en 

het ademminuutvolume. (9) 

Er worden steeds meer studies gepubliceerd over 

voorspellers van HFNO falen. Als significante 

variabelen worden o.a. genoemd: leeftijd, acuut 

cardiaal en renaal falen, SOFA-score, CRP, IL-6 level. 

Een hoge pCO2 zou wijzen op ademhalings “zwakte” en 

een hoog HCO3 op langer bestaand ventilatoir falen 

(10-12). Bij de meeste onderzoeken wordt de ROX als 

meest significante variabele gezien en als voorspeller 

voor HFNO falen.  

Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren wat 
het effect van zuurstofsuppletie via HFNC is bij 
patienten met COVID-19. 

Vraagstelling 
Hoofdvraag:  

- Hoeveel procent van de patiënten die starten 
met HFNC hebben uiteindelijk mechanische 
ventilatie nodig? 

 
Deelvragen: 

- Zijn er tijdens HFNC therapie van patiënten 
met severe COVID-19 risico factoren die 
geassocieerd kunnen worden met het falen 
van HFNC, Optiflow® therapie op de Intensive 
Care van het Ikazia ziekenhuis? 

 
Onderzoeksmethode 

In de periode van 01-09-2020 t/m 31-10-2020 is een 

retrospectief, single center, observationeel, data 

onderzoek verricht op de Intensive Care van het Ikazia 

Ziekenhuis.  

In totaal werden er 31 patiënten met COVID-19 

opgenomen in de periode 01-09-2020 t/m 31-10-2020 

op de intensive care. 20 patiënten werden 

geïncludeerd voor het onderzoek.  

2 patiënten werden geëxcludeerd omdat er reeds een 

DNI-beleid afgesproken was voor de opname. 

5 patiënten werden geëxcludeerd omdat zij reeds 

geïntubeerd over kwamen uit een ander ziekenhuis. 

4 patiënten werden geëxcludeerd omdat zij direct bij 

opname geïntubeerd werden en geen HFNC therapie 

ontvingen. De in- en exclusie criteria zijn weergegeven 

in tabel 1. De demografische gegevens van de 

onderzoeksgroep zijn weergegeven in tabel 2.  

Van de onderzoekspopulatie (N=20) was 60% (12 

personen) van het mannelijke geslacht en 40% (8 

personen) van het vrouwelijke geslacht. De mediaan 

leeftijd van de onderzoekspopulatie (N=20) was 60 

(IQR 51.5 – 67). Alle geïncludeerde patiënten kregen 

HFNC, Optiflow® therapie. 

Voor het starten van de HFNC, Optiflow® therapie was 

de mediaan FiO2 0.8 (IQR 0.8 – 0.8), de SpO2 94% (IQR 

92 – 95) + mediaan ademhalingsfrequentie 30 per 

minuut (IQR 23-36). 

Tijdens de HFNC therapie werd een mean flow van 

56,92L/min (40 – 60 L/min) toegediend met een mean 

FiO2 van 74.93% (IQR 60 – 90) 

De data voor dit onderzoek werd gehaald uit HiX 

(PDMS van ChipSoft). Data werd verzameld in Excel 

2020 en Word 2020 voor Windows. Het onderzoek is 

goedgekeurd door Vakgroep Intensive Care Ikazia 

Ziekenhuis. De auteurs van dit artikel hebben geen 

commerciële belangen bij dit onderzoek. 

Tabel 1: In- en exclusie criteria 

Inclusie criteria Exclusie criteria 

Leeftijd ≥ 18 jaar Patiënt accepteert 
behandeling met HFNC 
niet (agitatie, delier 
e.d.) 

Verdacht voor COVID-19 
of PCR bevestigde COVID-
19  

Patiënten met reeds 
een Do Not Intubate 
(DNI) beleid. 

Patiënt is opgenomen op 
de Intensive Care Ikazia 
Ziekenhuis 

Patiënten met HFNC, 
Optiflow® therapie na 
een invasief 
beademingstraject. 

Patiënt met behandeling 
van HFNC, Optiflow® 

 

 

Tabel 2: Demografische gegevens 

Onderzoekspopulatie: N=20 

Gemiddelde leeftijd in jaren (mean + 
SD) 

59,4 ± 11,3 

Geslacht  
Man (%)  
Vrouw (%) 

 
12 (60%) 
8 (40%) 

CT - severity score (mean + SD) 16.2 ± 5.3 

BMI (mean + SD) 30.2 ± 4.4 
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Behandel HFNC, Optiflow® in uren 
(mean + SD) 

86,5 ± 109,6 
 

P/f ratio voor start HFNC therapie 
(mean + SD) 

81,7 ± 16,0 

ROX-index voor start HFNC therapie  4,8 ± 2,4 

 

Resultaten 
Tabel 3: Demografische gegevens van patiënten die 
falen of slagen binnen 24 uur HFNC therapie 

 Succes (N = 6) Falen (N = 14) 

Geslacht 
Man (%) 
Vrouw (%) 

 
3 (50%) 
3 (50%) 

 
9 (64.3) 
5 (35.7) 

Leeftijd 52.3 62.4 

BMI 31 30 

CT-severity 15 16.75 

Mortaliteit 0 (0%) 2 (14.2%) 

Uren HFNC, 
Optiflow® 
therapie 

221 (IQR 145.3 
– 256) 

28 (IQR 3.25 – 
30) 

Longembolieën 
voor start 
therapie 

1 (16.6%) 2 (14.2%) 

 

Van de gehele populatie zijn er 6 personen (30%) 

succesvol behandeld met HFNC, Optiflow® therapie (3 

mannen & 3 vrouwen). 14 personen (70%) werden 

geïntubeerd (9 mannen / 5 vrouwen). Van de personen 

die geïntubeerd werden was dat bij 8 personen binnen 

12 uur na het starten van de HFNC, Optiflow ® therapie. 

Er zijn geen grote verschillen tussen patiënten die 

succesvol behandeld zijn met HFNC, Optiflow® 

therapie en patiënten die geïntubeerd werden qua  

BMI (31 – 30), CT-severity (15 – 16,75), longembolieën 

voor start therapie (16.6% vs 14.2%).  

Opvallend is dat de patiënten die geïntubeerd werden 

kort HFNC, Optiflow® therapie hebben gekregen. 

Tabel 4: Dynamische parameters voor start HFNC, 
Optiflow® therapie & 2 uur na start HFNC, Optiflow® 
therapie 

 Succes (N = 6) Falen (N = 14) 

Voor start HFNC, Optiflow® therapie 

SpO2,% (mean + 
IQR) 

95 (93 – 96) 92 (90 – 95) 

RR /min (mean 
+ IQR) 

29 (25 – 36) 31 (24 – 36) 

FiO2,% (mean + 
IQR) 

76 (60 – 80) 74 (80 – 80) 

PaO2 (mean + 
IQR) 

63 (59 – 67) 58 (54.3 – 62.3) 

ROX-index 
(mean + IQR) 

4.7 (3.3 – 7.8) 4.8 (3.2 – 5.2) 

P/F ratio (mean 
+ IQR) 

84 (74.0 – 89) 81 (72 – 92) 

Na 2 uur HFNC, Optiflow® therapie 

SpO2,% (mean + 
IQR) 

95.3 (94 – 97) 93 (91 – 95) 

RR /min (mean 
+ IQR) 

21 (17 – 25) 26 (20 – 31) 

FiO2,% (mean + 
IQR) 

78 (67 – 88) 91 (82 – 100) 

PaO2 (mean + 
IQR) 

63 (55 – 70) 69 (61 – 73)  

ROX-index 
(mean + IQR) 

6.5 (4.5 – 7.8) 4.6 (3.1 – 5.4) 

P/F ratio (mean 
+ IQR) 

85 (62 – 107) 65 (61 – 82) 

 

Patiënten die falen met HFNC therapie hadden  

gemiddeld genomen een lagere SpO2 95 (93 – 96) en 

een hogere ademhalingsfrequentie  31 (24 – 36) voor 

start HFNC, Optiflow® therapie. Na twee uur HFNC 

therapie daalde de ademhalingsfrequentie in zowel de 

groep die succesvol werd behandeld met HFNC 21 (17 

– 25) als de groep die werd geïntubeerd 26 (20 – 31). 

De PaO2 voor start HFNC, Optiflow® therapie was 63 

(59 – 67) in de groep die faalde versus 58 (54,3 – 62,3) 

in de groep die succesvol werd behandeld met HFNC.  

Na twee uur HFNC, Optiflow® therapie was de SpO2 

95,3 (94 – 97) in de groep die succesvol werd 

behandeld met HFNC versus 93 (91 – 95) in de groep 

die faalde.  

Het percentage FiO2 na twee uur HFNC therapie was 

hoger in de groep die faalde 91 (82 – 100) versus de 

groep die succesvol werd behandeld met HFNC 78 (67 

– 88). 

De P/F ratio voor start HFNC was nagenoeg gelijk in 

beide groepen 84 (74 – 89) versus 81 (72 – 92). Na twee 

uur was de P/F ratio in de groep die succesvol werd 

behandeld met HFNC hoger 85 (62 – 107) versus 65 (61 

– 82). 

De ROX index voor het starten van de therapie was 4,7 

(3.3 – 7.8) in de groep die succesvol werden behandeld 

met HFNC en 4.8 (3.2 – 5.2) in de groep die faalde. Na 

twee uur HFNC therapie was de ROX index hoger 6.5 

(4.5 – 7.8) versus 4.6 (3.1 – 5.4) in de groep die 

succesvol werd behandeld met HFNC. 



5 
 

Discussie 
Bij de interpretatie van de resultaten en statische 
waardes dient rekening te worden gehouden met de 
beperkte omvang van de onderzoekspopulatie. 
Op dit moment berusten de ervaringen met HFNC bij 
patiënten met COVID-19 louter en alleen op 
(retrospectief) dataonderzoek met relatief kleine 
patiëntengroepen. In dit onderzoek is niet 
meegenomen hoelang de patiënten al respiratoir 
insufficiënt waren alvorens zij werden opgenomen op 
de Intensive Care voor HFNC therapie. 8 personen 
werden binnen 12 uur na het starten van HFNC 
therapie geïntubeerd. Mogelijk waren deze patiënten 
al langere tijd respiratoir insufficiënt waardoor zij 
eerder geïntubeerd dienden te worden. Naast de 
demografische gegevens en dynamische parameters 
dient men er ook rekenen mee te houden dat 
intensivisten patiënten intuberen op basis van klinische 
factoren. In dit onderzoek zijn de klinische factoren 
(gebruik hulp ademhalingsspieren, cyanose etc.) niet 
meegenomen.  
 
Conclusie 
In deze studie werd onderzocht of behandeling met 
HFNC intubatie kan voorkomen bij patiënten met 
COVID-19. HFNC falen komt bij 70% van de 
onderzoekspopulatie voor. Vanwege de kleine 
patiëntengroep is het niet mogelijk een significant 
verschil aan te tonen bij de voorspellende facetoren.  
Kleine studies hebben aangetoond dat HFNC bij COVID-
19 intubatie kan voorkomen. Verder onderzoek in de 
vorm van prospectief onderzoek dient plaats vinden. 
 
De rol van ventilation practitioner 
De rol van ventilation Practitioner op de Intensive Care 
van het Ikazia ziekenhuis bestaat uit het bevorderen 
van de kwaliteit van de respiratoire zorg. Door de 
COVID-19 pandemie is er op onze Intensive Care meer 
aandacht gekomen voor onder anderen long protectief 
beademen. In mijn functie als ventilation Practitioner 
i.o. wil ik bijdragen aan kwaliteit, innovatie en 
deskundigheidsbevordering ten aanzien van de 
respiratoire zorg. Dit heb ik het afgelopen jaar gedaan 
door onder andere op de refereeravond van de 
Intensive Care een presentatie te geven over long 
protectieve beademing en de daarbij behorende 
metingen. Samen met de anesthesist heb ik tevens 
meegewerkt aan een protocol t.a.v. long protectieve 
beademing bij COVID-19 patiënten. Ik heb collega’s 
geschoold d.m.v. bed-side teaching met betrekking tot 
long protectief beademen het meten van o.a. 
plateaudrukken en auto-PEEP. Daarnaast heb ik 
meegewerkt aan de implementatie van de 
beademingsmachines van Löwenstein die door de 

overheid ten tijde van de Corona pandemie aan ons zijn 
geleverd.  
 
Op dit moment ben ik bezig om 
oesophagusdrukmeting te gaan introduceren op onze 
Intensive Care welke is goedgekeurd door de medische 
vakgroep. Om de functie ventilation practitioner een 
meer prominente rol te geven op onze Intensive Care 
is een van mijn eerste doelen het komende jaar om het 
functieprofiel te herdefiniëren. Een goede en duidelijke 
taakafbakening van de ventilation practitioner op de 
Intensive Care is een van de speerpunten.  
 
Daarnaast wil ik mij in de toekomst meer gaan richten 
op wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment 
participeer ik in een multicenter prospectief onderzoek 
naar het effect van HFNC bij COVID-19 patiënten waar 
de Intensive Care van het Ikazia ziekenhuis aan 
meedoet.  
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