
Shock en fluid
responsiveness



Wat is shock?

• Afwijking in de circulatie, die resulteert in inadequate 
orgaanperfusie en –oxygenatie. 

• Verhoogde O2 consumptie

• Verlaagde O2 afgifte

• Verstoord gebruik van afgeleverde zuurstof



Wat is shock?

• Symptomen:

• Hypotensie / verlengde CRT

• Tachycardie

• Tachypnoe

• Oligurie

• Cerebrale verschijnselen zoals verwardheid, onrust en soms een
iets verlaagd bewustzijn

• Bleke, koude, klamme huid en sterke transpiratie

• Of huid rood, droog en warm 

• Perifere cyanose (vlekkige cyanotische bijtint)



Wat is shock?

• Soorten shock

• Hypovolemische (16%)

• Distributieve (66%, 62% septisch)

• Cardiogene  (16%)

• Obstructieve (2%)



Classificatie

Hypovolemisch Cardiogeen

- Hemorrhagisch
- Non-hemorrhagisch

- Myopathie (bijv. ischemie)
- Mechanisch (bijv. kleplijden)
- Aritmie 

Distributief Obstructief

- Sepsis
- Bijnierinsufficiëntie
- Neurogeen (hoog ruggenmerg 

letsel)
- Anafylaxie 

- Massale longembolie
- Spanningspneumothorax
- Harttamponade
- Constrictieve pericarditis 



Fysiologie zuurstoftransport

• Afhankelijk van cardiac output en O2-gehalte bloed

• O2-gehalte bloed:

• Hb-gehalte

• Saturatie hemoglobine (SaO2)

• Opgelost zuurstof (klein %)

• Hb laat zuurstof los in weefsels 

volgens dissociatiecurve

• Curve verschuift afhankelijk van 

bepaalde factoren



Fysiologie zuurstoftransport

• Cardiac output

• CO = HF x SV

• SV bepaald door:

• Preload

• Afterload

• Contractiliteit





Hoe shock behandelen?

• O2-gehalte bloed:

• pO2 O2

• Hb Transfusie 

• Saturatie O2

• Cardiac output

• Hartfrequentie Autonoom 

• Slagvolume 

• Preload Vocht

• Contractiliteit Inotropie

• Afterload Vasopressie



Preoperatief wordt de hemodynamiek van deze patiënt verbeterd en 
de volgende dag ondergaat

hij een slokdarm resectie met buis maag reconstructie. Peroperatief 
doen zich geen

hemodynamische problemen voor maar bij aankomst op de intensive 
care afdeling is patiënt

hypotensief (80/50 mmHg) en heeft hij het laatste uur op de OK 
slechts 20 cc urine

geproduceerd. Het lactaat is 3.1 mmol/l en de ScvO2 52%. De 
thoraxfoto toont beginnend

alveolair oedeem en de volgende hemodynamische waarden worden 
gemeten:

Cardiac Index 1.9 l/min/m2

Geïndexeerd globaal eind-diastolisch volume (GEDVI) 840 ml/m2

Extravasculair longwater (EVLW) 10.3 ml/kg



Fluid responsiveness





Fluid responsiveness

• Centraal veneuze druk

• Pulse pressure variation/ Stroke volume variation→ via Picco
of andere methoden dit te monitoren

• Echografisch onderzoek vena cava

• Passive leg raising

• Fluid challenge



Centraal veneuze druk

• Druk in V. Cava Superior

• Voordelen: 

• Makkelijk te meten als CVC al aanwezig

• Nadelen: 

• Complicaties inbrengen CVC

• Door veel factoren beïnvloed waardoor slechte voorspellende
waarde

• Slechte interobserver reliability

• Vuistregel: hoe lager CVD, hoe groter kans reactie snelle infusie

• Echter: geen goede maat fluid responsiveness
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Pulse pressure variation / 
stroke volume variation
• Scoop

• PICCO

• Echter niet altijd toepasbaar!



Belangrijke condities

• Geen pulmonale hypertensie

• Geen rechterventrikel dysfunctie

• TV>8cc/kg

• Geen ritmestoornissen

• Gecontroleerd beademd



Waarde PPV



Waarde GEDV







Echografisch onderzoek v. cava

• Variatie diameter v. cava inferior/superior

• >18% (vena cava max-vena cava min/vena cava min)

• Sensitiviteit 76%, specificiteit 86%

• Niet betrouwbaar bij spontaan ademende patienten en lage tv



Passive leg raise test














