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Ernstige tologie op de IC



Even voorstellen

Marie, 57 jaar

• myelofibrose

• 9 dagen na allogene stamceltx

• fors benauwd

• sat 92 % met 15 l NRM 

Maartje, 68 jaar

• WHO 4

• diffuus grootcellig B-cel non-Hodgkin 
lymfoom

• grote massa in buik

• start CHOP, later benauwd en oliguur

Neem je hen mee naar de IC?



Wat zijn je overwegingen? 

prognose 
hematol. 

ziekte
myelofibrose

vs NHL

afweer

stamcel 
transpl.

chemoperfor-
mance

comor-
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huidige 
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geen
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patiënt



Waarom niet?

Carlon, GC.
Crit Care Med 1989 

Vóór 1985
• zeer hoge mortaliteit 

hematologische ziekten
• minder behandelopties
• indien MOF: kansloos
• IC-opname: NEE

Ernst hematologische ziekte bepaalt 
NIET de uitkomst op IC
Korte termijn prognose door acute 
orgaandysfunctie 
Critical Care 2002 Groeger J, et al. Crit Care Med 2003 

Start chemo op IC
Zelfs als orgaanfalen of 
actieve infectie
Intensive Care Med 2006



mortaliteit na IC opname

hemato. maligniteit

stamceltransplantatie
autoloog
allogeen

jaren
85-90

80% │90%

90% │96%

jaren 
00-10

50% │70%

40% │55%
65% │80%

laatste 
data

40% │65%

20% │40%
60% │ .. →

• getallen zijn benadering, gebaseerd op Soubani, Clin Chest Med 2017
review alloSCT: Sallaird et al, Bone M Transplant 2016

data A. Demandt, hematoloog

ziekenhuis  sterfte │ idem aan MV*

Nederlandse data na allogene SCT 
(2003-2011, n=251)

IC- Mortaliteit bij MOF 
≥3 (MV): bijna 100%

2 : 74% 
1 :  50% 

Geen falend orgaan: 35% 
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Overall wordt prognose langzaam beter

nieuwe chemo/immuuntherapie
meer ervaring/nieuwe schema’s tx
betere supportive care

↑ selectie van ptn

bespreken beleidsbeperkingenprognose 
hematol. 
ziekte ↑ 

herkenning 
kritiek 

zieke pt

IC-
zorg

MEWS
SIT/MET team



Selectie op basis van?

NIET VAN INVLOED OP DE IC 
MORTALITEIT

hematol. 
ziekte

perfor-
mance

comor-
biditeit

leeftijd 
< 70 jaar

prognose 
huidige 

probleembehandeltraject:
neutropenie

wat nog te gaan
palliatief  in opzet curatief

als iedere ‘andere’ 
patiënt



IC behandel strategie

tenzij zeer 
slechte papieren

ICU trial  3-5 dagen

de hematologie patiënt

terug naar Maartje 
& Marie: 

we nemen hen op !

NVIC richtlijn ‘kritiek zieke hemato-
oncologische patiënt’ 2016



in isolatie?

Marie, stamceltx bij myelofibrose

afhankelijk van afweer

diepe neutropenie

> 7 dagen neutropenie

→ lucht filtratie, 1 persoonskamer,  masker/ kap

expert opinion! dus volg je eigen protocol

Maartje, chemotherapie bij NHL

Schnell et al. Ann. Intensive Care (2016) 6:90
DOI 10.1186/s13613-016-0189-6

leuko’s <0,1 109

dip gaat nog even duren
leuko’s 12 109

dip komt nog



terug naar M & M met respiratoire distress

Marie, stamceltx bij myelofibrose

• 9 dagen na stamceltx, neutropeen

• fors benauwd

Maartje, chemotherapie bij NHL

• grote massa in buik

• start CHOP, later benauwd en oliguur

welke complicaties kan ik verwachten van stamceltx en chemo?



Terug naar M & M met respiratoire distress

Marie, stamceltx bij myelofibrose Maartje, chemotherapie bij NHL

welke complicaties kan ik verwachten van stamceltx en chemo?

stamcel 
transpl.

chemo

auto-
loog

allo-
geen

zelfde als intensieve chemo

+
langdurig immuunsupressie
graft failure: 5%
acute omgekeerde afstoting: 20%
chronische omgekeerde afstoting: 50%
infecties: 25% ernstig
transplantatie-gerelateerde mortaliteit: 10-20%

mucositis
nierinsufficiëntie
tumorlysis syndroom
neutropene koorts
opportunistische infecties
verhoogde bloedingsneiging



Marie, stamceltx bij myelofibrose

• 9 dagen na stamceltx, neutropeen

• toenemend verward

• fors benauwd : geïntubeerd

• tachycardie

• reeds AB bij koorts eci

Maartje, chemotherapie bij NHL

• grote massa in buik

• start CHOP

• benauwd, NIV - geïntubeerd

• oliguur

• toenemend HD instabiel



Welke DD past hierbij?

Marie, stamceltx bij myelofibrose

1. gerelateerd aan de hematologische ziekte/ behandeling  

2. gerelateerd aan immuungecomprimiteerde status

3. ‘gewone’ dingen

Maartje, chemotherapie bij NHL

welke pulmonale complicaties kan ik verwachten?

- type ziekte of behandeling    
welke afweer is aangedaan

- tijdsduur van gestoorde afweer



leukemie zelf

pre- behandeling start behandeling late fase

diagnose                 1-2 dagen                 1-2 wken 1 maand                1 jaar

influenza

PJP

tumor 
lysis

door chemo- itis

cardiogeen

aspergillus

RS virus

parainfluenza
varicella

CMV

ARDS, COP

TBC
aspergillus
nocardia

PJP

bacteriële infectie, overvulling. alveolaire bloeding

gebaseerd op figuur 1 uit Azoulay
et al. Lancet Resp Med 2019;
Li, Chest 2013

pneumococ



Marie, stamceltx bij myelofibrose

• BAL
– kweek negatief
– virale PCR negatief
– galactomanan 1,8

• CT

Maartje, chemotherapie bij NHL

• Lab
– pH 7,14  pCO2 6, bic 15,3 lact 2,2
– K 6,5 kreat 300
– fosfaat 4,6

• echo cor
– goede functie

werkdiagnose: aspergillus pneumonie

werkdiagnose: pleuravocht bij 
lymfoom, overvulling bij behandeling 
tumorlysis en AKI



als de tijd het toe laat

aspergillus op de IC

• diagnose obv criteria kliniek/ beeldvorming/ 
MMB

• voriconazol + caspo of anidulafungin
• slechte prognose

tumor lysis

• symptomen
– van electrolietstoornis
– AKI 
– toxische effecten: MOF

• behandeling
– vocht
– van electrolietst
– allopurinol, rasburicinase

Koulenti et al. Curr Opin Infect Dis 2014,

hoog risico intermediair laag risico

neutropenie lang steroiden
voor IC opname

brandwonden

hematolog. 
maligniteit

autologe 
stamceltx

kortere duur 
steroiden

allogene 
stamceltx

levercirrhose
> 7 dg IC

IC opname > 21 
dagen

COPD orgaantx

Segal, N Engl J Med 2009

levensbedreigend!

K
Kalium
Fosfaat
UrineZ

komt vrij bij veel tumorload 
en/of chem



• na 10 dg uit dip

• na 17 dg gedetubeerd

• delier en zwak

• pulmonaal hersteld

• na 5 weken naar huis

• 3 mnd later heropname ernstige GvH, 
neutropene koorts, CMV reactivatie

epicrise

• Marie, stamceltx bij myelofibrose • Maartje, chemotherapie bij NHL

werkdiagnose: aspergillus pneumonie
werkdiagnose: overvulling bij 
tumorlysis syndroom met AKI

• 11 dagen CVVH 

• lijnsepsis 

• tracheostoma, na een maand vrij van 
de beademing

• na 6 weken op IC 2e R-CHOP

• 3 mnd later naar revalidatiekliniek

• nu: nog steeds in remissie 



Ernstige   tologie op de IC

de hematologie patiënt verdient in het algemeen een ICU trial

3-5 dg wordt als redelijke termijn gezien

tumorlysis is een ernstig beeld en zal vaak p een MC/IC 
gemonitord worden

resp insufficiëntie bij deze patiënten heeft een brede DD en 
hangt oa af van duur neutropenie


