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Leerpunten 

• De organisatie van chronische beademingszorg in Nederland 

• Wat zijn de verwijscriteria naar een beademingscentrum bij ALS? 

• Welke vormen van beademing zijn er en wat zijn de voor en 
nadelen hiervan? 

• Wat is het doel van chronische beademing bij ALS? 

• Wat zijn de voorwaarden voor het starten van chronische 
beademing? 

• Waar wordt chronische beademing opgestart? 

• Wanneer en hoe staken van chronische beademing? 
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• 2018: 3500 patiënten in Nederland met chronische beademing 

• 53% neuromusculaire aandoening 
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Thuisbeademing bij ALS 



Chronische beademing bij ALS 

• Overlijden vaak t.g.v. respiratoire insufficiëntie door paralyse van de 
ademhalingsspieren 

 

• Respiratoire spierkracht is belangrijkste voorspeller van survival en 
belangrijke predictor van kwaliteit van leven 

 

• Ademhalingsondersteuning bij ALS is geïndiceerd bij klachten van 
nachtelijke hypoventilatie, ongeacht CO2 waarde óf bij CO2>6kPa 



Hoe werkt beademing? 



Klachten van nachtelijke hypoventilatie 

• Angst om te slapen  

• Orthopnoe 

• Enge dromen of nachtmerries 

• Ochtendhoofdpijn 

• Hypersomnolentie 

• Nachtelijk transpireren 

 



Gezien snel progressieve beloop bij ALS, tijdig verwijzen 

 

ZEKER bij: 

• Nachtelijke hypoventilatie 

• Verhoogde ademarbeid 

• Recidiverende luchtweginfecties  

• Aspiratie 

Verwijzen naar CTB? 



• Bloedgas: 

• PCO2 > 6.0Pa (45mmHg) overdag 

• Bicarbonaat > 30 mmol/L 
 

• Longfunctieonderzoek: 

• Vitale capaciteit <50% van voorspeld 

• Peak cough flow <300 ml/min 

Verwijzen naar CTB? 



Wat is thuisbeademing? 

Situatie waarin de patiënt chronisch of chronisch intermitterende 
ademhalingsondersteuning ontvangt buiten het ziekenhuis 

 



Welke vormen van beademing zijn er? 
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Non-invasieve beademing (NIV) 

Maskerbeademing 



Mondstukbeademing 

Non-invasieve beademing (NIV) 



Nadelen non-invasieve beademing 

Lekkage van masker 

Drukplekken  

Lucht in de maag 

Geen goede communicatie mogelijk 

 

Bij ALS  

• Zwakte gelaatsspieren 

• Bulbaire ALS zeer lastig te beademen 

• Speekselproductie 

• Handfunctie  



Invasieve beademing 

Tracheostomale beademing 



Indicaties voor tracheostomale beademing 

• Wanneer NIV niet meer effectief is 

• Optreden van aspiratie/slikonveiligheid 

 

   Echter… 
 

• Grote impact op zorgafhankelijkheid en zorgbehoefte 

• Kwaliteit van leven…? 



Voorwaarden voor chronische beademing 

• Patiënt is wilsbekwaam en stemt in met chronische beademing 

• Patiënt is in staat om te communiceren (verbaal/non-verbaal)  

• Er is sprake van een veilige ‘thuis’situatie 

• Geschoolde zorgverleners 

 

 

 

 
www.vsca.nl 

Vereniging Samenwerkingsverband  

Chronische Ademhalingsondersteuning 

http://www.vsca.nl/


Woonsituatie van de beademde patiënten in NL 
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• Afname van lichamelijke klachten en symptomen 

 

Bij ALS is er evidence* voor: 

• toename van kwaliteit van leven (non-bulbair) 

• toename van de levensverwachting (non-bulbair) 

* Radunovic A, Annane D, Rafic MK Brassington R, Mustafa N. Mechanical ventilation 
for amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD004427 

Doel van chronische beademing bij ALS 

* Bourke SC, Tomlinson M, Williams TL, Bullock RE, Shaw PJ, Gibson GJ. Effects of 
noninvasive ventilation on survival and quality of life in patients with amyotrophic 
lateral sclerosis: a randomised controlled trial. Lancet Neurology 2006;5:140-7.  



Chronische beademing bij ALS echt effectief?  

 

 

 

ALS versus niet-ALS met NIV 

• Beide groepen significante CO2 reductie 

• QoL in niet-ALS groep significant beter na 2 en 6 mnd 

• QoL in ALS groep in slechts enkele domeinen beter en  slechter na 6 
mnd 

• ALS patiënten in later stadium van ziekte vergeleken met studie 
Bourke 



Wanneer starten met beademing? 
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Hoe en waar starten met beademing? 

Opname in ziekenhuis, monitorbewaking, O2sat, TcCO2  

Duur 3-5 dagen 

 

In thuissetting?  



Hoe en waar starten met beademing? 

 

 

 

 

 

• Alle vier de centra voor thuisbeademing in Nederland 

• Inclusie o.a. ALS patiënten 

• Telemonitoring  

• Resultaten verwacht 2019 

https://www.zonmw.nl/
https://www.zonmw.nl/


Zorg rondom de beademde patiënt 

• Scholing en toetsing zorgverleners 

• Landelijk Leer Management Systeem 

• www.ctbscholing.nl 



Wanneer stoppen met beademing? 

• Shared decision making 

• Effectiviteit en zinvolheid niet meer in balans 

• Advanced care planning door hoofdbehandelaar 

• Advies en begeleiding (op afstand) vanuit CTB 

 



Hoe stoppen met beademing? 

• Inschatten van beademingsvrije tijd 

• Advies opioïden (morfine) altijd voorafgaand aan staken beademing 

•  Anticiperend i.p.v. reactief 

• Sedatie aangewezen bij korte beademingsvrije  tijd (enkele 
minuten) voorafgaand aan staken beademing 

 

• Masker afzetten of canule loskoppelen van beademingsmachine en 
beademingsmachine uit zetten 

• Zuurstoftoediening  of  geleidelijk afbouwen van beademing heeft 
geen meerwaarde ter preventie of palliatie van dyspnoe 

• Overleg met CTB arts 



U bent nu op de hoogte van… 

• Organisatie van chronische beademingszorg in NL 

• Indicaties voor verwijzing naar CTB 

• Vormen van ademhalingsondersteuning 

• Doel van chronische beademing bij ALS 

• Timing essentieel  

 

• Waar het instellen op beademing plaatsvindt 

• Scholing van zorg rondom de beademde patiënt 

• Procedure rondom staken van beademing 



Dank voor uw aandacht 

 

 
 

marijke.rutten@mumc.nl 
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