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Samenvatting 
Inleiding. Vochttoediening  is een belangrijke  interventie  bij de behandeling van patienten met 
sepsis. Echter, overmatige vochttoediening  kan leiden tot toegenomen morbiditeit en mortaliteit. In 
dit  onderzoek evalueren wij de vochttoediening bij patienten met sepsis en CVVH en de invloed op 
de overleving. 
Methode. Retrospectief status onderzoek. Patiënten, leeftijd  > 18 jaar, opgenomen op de Intensive 
Care  van 1 januari 2012 tot 31 december 2015, met sepsis en nierfunctie vervangende therapie 
middels CVVH werden geïncludeerd. De overleving van de patiënten werd 90 dagen na opname op 
de intensive care geëvalueerd. Verschillen tussen mensen die na 90 dagen nog in leven waren of 
overleden werden geanalyseerd. 
Resultaten. Er werden 71 patiënten geïncludeerd. Na 90 dagen zijn er nog 40 ( 56%) patiënten in 
leven. Apache score, cumulatieve vochtbalans en cumulatieve urineproductie zijn risicofactoren  met 
een toegenomen kans op overlijden. 
Conclusie. Een positief cumulatieve vochtbalans is geassocieerd met een slechtere uitkomst. 
Interventies om een positief cumulatieve vochtbalans te voorkomen zijn aangewezen.   
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Inleiding 
Na het stellen van de diagnose sepsis wordt direct begonnen met de toediening van antibiotica en  
intraveneus vocht. Vocht is nodig om de hemodynamiek te stabiliseren en zodoende de perfusie van 
de vitale organen te handhaven (1). In het verleden werden grote hoeveelheden vocht toegediend 
aan patiënten met sepsis en hierdoor ontstond er vochtophoping in de weefsels met nadelige 
gevolgen. Recent onderzoek laat zien dat zowel een positieve als negatieve vochtbalans is 
geassocieerd met een toename van de morbiditeit en mortaliteit (2). Bovendien blijkt dat patiënten 
met sepsis vooral in de eerste zes uren van de sepsis vocht toegediend moeten krijgen en dat 
vervolgens geprobeerd moet worden om een positieve vochtbalans te vermijden (3). De 
beademings- en dialyseduur zou daarbij korter zijn in vergelijking met patiënten die een fors 
positieve vochtbalans hebben(4). In de afgelopen jaren is er dan ook een tendens om minder 
agressieve volumeresuscitatie toe te passen bij patiënten met sepsis. De IC van het Martini 
Ziekenhuis volgt de internationale richtlijn van de Surviving Sepsis Campaign (5). Deze richtlijn geeft 
aan dat er in de eerste uren vocht moet worden toegediend tot het moment waarop de 
hemodynamiek en/of urineproductie verbeteren. Bij onvoldoende resultaat heeft het geven van 
vocht geen toegevoegde waarde en zijn andere interventies nodig om de hemodynamiek te 
verbeteren. Toch blijkt dat in dergelijke situaties nog vaak extra vocht gegeven wordt indien de 
voorgeschreven doelen zoals diurese en hemodynamische parameters niet worden behaald. Middels 
dit onderzoek willen wij evalueren hoe in de dagelijkse praktijk wordt omgaan met de 
vochttoediening bij patiënten met sepsis en nierfunctievervangende therapie in de vorm van CVVH 
(continue veno veneuze hemofiltratie) en de invloed hiervan op mortaliteit.   
 
Methode 
Het betreft een retrospectief status onderzoek over de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 
2015. De gegevens van patiënten opgenomen op de IC werden verkregen uit het PDMS (Patiënt Data 
Management systeem)  van Hix-chipsoft. De inclusiecriteria voor het onderzoek waren: leeftijd >18 
jaar, sepsis en nierfunctievervangende therapie met CVVH.  



De volgende variabelen werden voor dit onderzoek geregistreerd: leeftijd (jaren), geslacht (m/v), 
APACHE-score, mortaliteit op intensive care, mortaliteit op dag 90 na opname op de IC, 
beademingsduur (dagen), ligduur (dagen), CVVH duur (dagen), voorgeschreven totale vochtintake 
(liter), hoeveelheid voorgeschreven vocht, soort vocht dat extra werd voorgeschreven, tijdstip van 
extra toediening (dag-, avond- en nachtdienst), effect van extra vochttoediening op de 
hemodynamiek (toename RR, afname HF, verandering van het hartritme, toename urineproductie en 
de 24-uurs vochtbalans(vochttoediening/urineproductie/overige vochtverliezen). Tevens werd het 
tijdstip van starten met vocht onttrekken, de reden voor het staken van het vocht onttrekken 
(afname RR/toename urineproductie) en hoeveelheid onttrokken vocht genoteerd.  
 
De statische analyses werden uitgevoerd met IBM SPSS Statistics for Windows, Versie 20.0. Armonk, 
NY: IBM Corp. Gemiddelden werden weergegeven als gemiddelde SD of mediaan en 25-75% 
interkwartiel range. De verschillen tussen de groep patienten die overleed en de groep die na 90 
dagen nog in leven was werden geanalyseerd. Daarbij werd een Students t-test uitgevoerd bij 
normaal verdeelde interval data, en indien daaraan niet werd voldaan de Mann-Whitney U test. Voor 
onderlinge verbanden tussen diverse variabelen werd gebruik gemaakt van de Spearman 
rangcorrelatietest. Logistische regressie werd uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is de 90 
dagen overleving te voorspellen op basis van de verschillende variabelen.  Deze variabelen werden 
gestandaardiseerd in Z-scores.  
Statistische significantie werd geaccepteerd bij p< 0.05 
 
 
Tabel 1 karakteristieken van patiënten in leven en overleden binnen 90 dagen na ic opname. 
 

1 genoteerd als mediaan met daarbij de interkwartielen. 

 
 
 
Resultaten  
Er werden 4 patiënten geëxcludeerd vanwege overlijden aan een refractaire shock binnen 24 uur na 
intensive care opname.  Er werden in totaal 71 patiënten geïncludeerd(tabel 1). Van deze 71 
patiënten zijn  er op dag 90  nog 40  in leven. Van de 31 overleden patienten zijn er 22 overleden 
tijdens hun opname op de IC. In totaal werden er bij  deze 71 patiënten  625 CVVH dagen 
geregistreerd. In ongeveer de helft (307) van deze CVVH dagen werd er vocht onttrokken bij de 
patiënten. Gemiddeld werd er 46 ml/u (0-180ml/u mediaan 40)onttrokken. De gemiddelde 
hoeveelheid toegediend vocht bij de patiënten was 94 liter per opname (6-300 liter; mediaan 70), 3,5 
liter per dag (2-7,8; mediaan 3,4). De urineproductie was gemiddeld 37 liter per opname (0-193 liter; 
mediaan 17). Dit is 1,19 liter per dag (0-2.6; mediaan 1,17). Bij de patiënten die na 90 dagen nog in 

 In leven na 90 dagen 
 

(n=40) 

Overleden 
binnen 90 dagen 

(n=31) 

p-waarde 

Leeftijd(jr) mean (±SD) 69,9±10,7 72,3±9,0 0.320 

Man/vrouw 20/20 23/8 0.039 

Apache-score mean (±SD) 23,2±5,9 27,3±5,9 0.005 

Ligdagen1 19.5(14.25-42) 20(10-32) 0.546 

Beademingsdagen1 12(3-30.5) 14(7-26) 0.468 

CVVH dagen1 7(4-9) 7 (4-14) 0.231 

Cumulatieve vochtbalans in liters1 13.8(7.5-25.7) 24.5(17.9-45.4) 0.003 

Cumulatieve urinebalans in liters1 30.7(9.5-64.3) 8.5(3.7-40) 0.031 

Extra vochttoediening1 11.5(7-18.25) 17(11-23) 0.052 



leven waren was de mediaan van de cumulatieve vochtbalans 13.8 met de interkwartielen van 7.5-
25.7 terwijl dit bij de overleden personen 24.5 met interkwartielen van 17.9-45.4.(p=0.003) 
 
De gemiddelde cumulatieve vochtbalans bij de patiënten was 24 liter (-4 tot +85 liter, mediaan 21) 
per dag is dat 1,32 liter per dag (0-7.21; mediaan 1). De patiënten die overleefden hadden gemiddeld 
een lagere cumulatieve vochtbalans dan patiënten die overleden (p=0.003); Bij de patiënten die na 
90 dagen nog in leven waren was de mediaan van de cumulatieve vochtbalans 30.7 met de 
interkwartielen van 9.5-64. 3 terwijl dit bij de overleden personen 8.5 met interkwartielen van 3.7-
40.(p=0.031). 
 
Extra vochttoediening ( kristalloïd, gelofusine) van  500 ml  werd 1100 maal toegediend. Dit gebeurde 
343 keer in de nachtdienst, 407 keer in de dagdienst en 350 keer in de avonddienst. De toediening 
van extra vocht wordt dus niet bepaald door het typedienst.  Van de 1100 vochttoedieningen die 
gegeven zijn steeg de bloeddruk 200 keer, daalde de hartfrequentie 43 keer, veranderde het 
hartritme 17 keer en steeg de urineproductie 61 keer. Dus in 29 % van de gevallen was er een 
beoogd positief effect. 
 
 
Tabel 2 risicofactoren voor overlijden binnen 90 dagen na CVVH   

variabele Odds ratio(95% CI) p-waarde 

Apache score          1.97 (1.08 - 3.59) p=0.028 

Cumulatieve vochtbalans          2.58 (1.29 - 5.18) p=0.008 

Cumulatieve urine balans          0.38 (0.19 - 0.75) p=0.005 
 

 

 
Figuur 1  Verband tussen cumulatieve vochtbalans en het aantal ligdagen;  rs= 0,46  (p<0,001) 
 



 
 
 Figuur 2 Verband tussen cumulatieve urineproductie en ligdagen; rs= 0,663 (p<0,001) 
 
Uit de correlatie analyse blijkt dat er een correlatie is met het aantal ligdagen en de cumulatieve 
vochtbalans (figuur 1) en ook bij het aantal ligdagen en de cumulatieve urine productie(figuur 2). 
Enkele variabelen bleken voorspellende factoren voor het al dan niet overleven van 90 dagen na 
opname op de intensive care . Zo blijkt uit logistische regressie dat de Apachescore, cumulatieve 
vochtbalans en cumulatieve urineproductie significante voorspellers zijn voor mortaliteit. Indien er 
meer vocht wordt toegediend, is de kans op overlijden toegenomen. Bij een stijgende de cumulatieve 
urine productie is kans op overlijden afgenomen (tabel 2). 
 
Discussie 
Uit dit onderzoek blijkt dat een cumulatieve vochtbalans of een verminderde cumulatieve diurese  
geassocieerd zijn met een verhoogde mortaliteit. Deze bevindingen zijn overeenkomstig eerdere 
onderzoeken (6,7,8). Een positieve cumulatieve vochtbalans geeft een grotere kans op overlijden en 
een  positieve cumulatieve urineproductie geeft een kleinere kans op overlijden. Tevens is gebleken 
dat met het toedienen van extra vocht in veel gevallen niet het beoogde resultaat wordt bereikt. De  
vochttoedieningen die geen positief effect hebben dragen vervolgens in negatieve zin bij aan een 
positief cumulatieve vochtbalans.  
 
Eerder onderzoek laat zien dat patiënten met een hoge CVD (o.a. het gevolg van overvulling met 
vocht) een grotere kans hebben op het ontwikkelen van AKI (acute kidney injury)(9). Om te 
voorkomen dat een patiënt te veel vocht krijgt  moet er overwogen worden om bij een fluid 
challenge niet meer een vochtbolus van 500 ml toe te dienen, maar die hoeveelheid vocht te 
verlagen naar 250cc of zelfs 100cc en het effect hiervan te monitoren alvorens een nieuwe 
vochtbolus gegeven wordt. Een andere optie is om een vochtloze interventie te doen om te 
voorspellen of een patiënt positief zal gaan reageren op extra vocht of niet. Om te beoordelen of een 
patiënt fluid responsive  is gebruiken Rameau e.a. de passive-leg-raise- test (10).  



 
In dit onderzoek bleek dat er weinig vocht wordt onttrokken tijdens het toepassen van CVVH. 
Gedurende de CVVH-periode werd er van het totaal  CVVH-dagen in 45% van de dagen geen vocht 
onttrokken. Gedurende de dagen dat er wel vocht onttrokken werd, werd er  gemiddeld 46 ml/uur 
onttrokken. Richtlijnen of adviezen die aangeven wanneer er begonnen moet worden met 
onttrekken van vocht bij CVVH ontbreken. Wellicht is het onttrekken van vocht met de CVVH een 
interventie om de overleving te beïnvloeden.  
 
Zoals elk onderzoek, kent ook dit onderzoek enkele beperkingen.  In dit onderzoek is geen minimaal 
invasieve monitoring toegepast(11) en daardoor is het de vraag of de wijze waarop is vastgesteld of 
de vochttoediening effect heeft gehad wel nauwkeurig  genoeg is om een vochttekort of overvulling 
op te sporen. De gegevens die gebruikt zijn in dit onderzoek werden niet voor dit doeleinde 
verzameld. Er is mogelijk niet nauwkeurig per bolus genoteerd hoeveel vocht een persoon kreeg 
toegediend. Het zou kunnen dat de verpleging, om welke reden dan ook,  een totaal heeft 
opgeschreven. Maar ondanks dat de data retrospectief verkregen zijn, is het toch mogelijk gebleken 
om duidelijke verbanden aan te tonen. 
 
Conclusie  
Hoe positiever de cumulatieve vochtbalans, des te groter de kans op overlijden binnen 90 dagen na 
opname op de intensive care met CVVH.  Het is van groot belang, op de intensive care om de 
vochttoediening bij patiënten met CVVH  zorgvuldig te evalueren. Indien vochttoediening niet het 
beoogde effect geeft, dan moet dit opnieuw worden geëvalueerd. Het in een vroegere fase 
onttrekken van vocht tijdens de CVVH zal een gunstiger effect op de vochtbalans hebben en mogelijk 
ook op de mortaliteit.  
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