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Centrum voor Thuis Beademing

• 4 centra in Nederland

– UMC Groningen

– UMC Utrecht

– UMC Maastricht

– EMC Rotterdam

• Verenigd in VSCA

www.vsca.nl



Doel diagnoses

• Neuro Musculaire 

Aandoeningen

– ALS

– Duchenne

– Myotone dystrofie

• Thorax afwijkingen

– Kyfose

– Scoliose

– OHS

• Long aandoeningen

– COPD

– Cyctic Fybrose

• Apnoe

– OSAS

– CSAS

www.vsca.nl



Doel diagnoses

www.vsca.nl



Symptomen van hypercapnie

• Slecht slapen

• Niet slapen

• Niet kunnen 

liggen

• Nachtmerries

• Levendige dromen

• Nachtelijk zweten

• Futloos zijn

• Moe zijn

• Overal in slaap 

vallen

• Karakter 

veranderingen



Soorten beademing

• Non-invasief
– Masker beademing

– Mondstuk 

beademing

• Invasief 

– Tracheastomaal

www.vsca.nl



Soorten beademing

www.vsca.nl



Doel van thuisbeademing

• Toename van kwaliteit van leven 

• Verbeteren van slaapduur en -kwaliteit 

• Herstel van gaswisseling 

• Afname van lichamelijke klachten en 
symptomen 

• Behoud/toename van zelfredzaamheid 
en fysieke belastbaarheid 

• Behoud/verbetering van 
communicatiemogelijkheden 

• Toename van de levensverwachting. 

Veldnorm chronische beademing versie 1.0 (2012)



Ziektebeelden & beademing



Kwaliteit van leven

• Patiënt, 46 jaar

• Bilaterale diafragmaparese

Klachten:

• Niet plat liggen

• Niet kunnen slapen

• Overal in slaap vallen



Transcutane CO2 meting



Kwaliteit van leven

Effecten van de NIV:

• Weer in bed, liggend slapen

• Weer energie voor hobby's

• Weer aan het werk

• Hij kon weer auto rijden

• Zelf zijn handschrift verbeterde…



ALS & beademing



ALS & NIV

• Eerste RTC in 2006

• NIV geen standaard zorg

• VC gemiddeld 48,8% - 55,6% 

Effects of non-invasive ventilation on survival and quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis; a randomised controlled trail, S. Bourke (2006)



ALS & NIV

• SF 36: scorelijst voor patiënt 

gezondheidsbeleving

• SAQLI (sleep anpea quality of life index)

Effects of non-invasive ventilation on survival and quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis; a randomised controlled trail, S. Bourke (2006)



ALS & NIV

• Vroege diagnose van resp insufficiëntie

• Vroege inzet van NIV (FVC < of > 80%)

Impact of an early respiratory care programme with non-invasive ventilation adaptation in patients with amyotrophic lateral sclerosis, M Vitacca et al (2017)



ALS & NIV

• Vermindering van achteruitgang van 

VC

• Vermindering van achteruitgaan van 

resp spieren

• Vermindering van hypercapnie

Impact of an early respiratory care programme with non-invasive ventilation adaptation in patients with amyotrophic lateral sclerosis, M Vitacca et al (2017)



COPD en beademing



COPD & NIV

• Effectief bij reductie van CO2 <6,0 kpa

(45mmhg)

• Of reductie van 20%

• Verbetering van overleving

• Geen bewijs voor verbetering van 

kwaliteit van leven

Update: Non-invasive Positive Pressure Ventilation in Chronic Respiratory Failure Deu to COPD, N Altintas (2016) 



COPD & kwaliteit van leven

• Kleine specifieke groep COPD

• Weinig tot geen co-morbiditeit

Resultaten:

• Verbetering van bloedgassen

• Vermindering van exacerbaties

Hypercapnic COPD patients and NIV at home; is there any benefit? Using the CAT en BODE index in an effort te prove benefits of NIV in these patients; A. Zikyri et al (2018)



CAT: invloed van COPD op het leven

Hypercapnic COPD patients and NIV at home; is there any benefit? Using the CAT en BODE index in an effort te prove benefits of NIV in these patients; A. Zikyri et al (2018)



PO2 verbetering

Hypercapnic COPD patients and NIV at home; is there any benefit? Using the CAT en BODE index in an effort te prove benefits of NIV in these patients; A. Zikyri et al (2018)



Ergens op een SEH…



Casus Invasief

• Patiënte, 46 jaar

• Trachea canule, gecuffed

• Thuisbeademing sinds 2014

• Op de SEH vanwege septische shock op 
basis van ostheomyelitis van haar linker 
voet/been



Casus Invasief

• pH laag

• Acute indicatie voor beademing



Casus Non-invasief

• Patiënt, 62 jaar

• ALS sinds 2018

• NIV sinds oktober 2018

• Gebruikt de NIV gehele 
nacht en overdag een 
paar uur

• Op de SEH vanwege 
sputumplug/retentie



Casus Non-invasief

• Hoge ademarbeid

• Hypercapnisch gas

Na het aansluiten van de NIV:

• Ademfrequentie daalde

• Saturatie steeg

• CO2 daalde



Ondersteuning van CTB

• Neem contact op bij vragen

• Instellingen aanpassen

• Andere maskers

• Hoestkracht



Bedankt voor jullie aandacht!


