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Inleiding 

De laatste jaren zijn er naast een low flow zuurstof bril of een NON-rebreathing masker (NRBM) 

nieuwe modaliteiten bij gekomen om kinderen in de algemene ziekenhuizen zuurstof te geven. De 

high flow nasale zuurstof therapie (HFZT, in de internationale literatuur met name aangeduid als 

high flow nasal canula of HFNC) is één van deze relatief nieuwe technieken. Met HFZT kan door 

middel van een nasale canule/neusbril gecontroleerd bevochtigde en verwarmde lucht  kan worden 

toegediend, met 21 tot 95% O2.,. Deze verwarmde en bevochtigde lucht geeft minder irritatie en 

voorkomt uitdroging van de slijmvliezen van neus, farynx en lagere luchtwegen. Mogelijk voorkomt 

het ook (verdere) indikking van sputum wat voor een obstructie in de luchtwegen kan zorgen. Ver-

warmde en bevochtigde lucht maakt het mogelijk een dusdanig hoge flow te bieden dat deze boven 

de piek inspiratoire flow van de patiënt ligt, waardoor bijmenging van omgevingslucht nauwelijks 

noodzakelijk is. Hierdoor kan het aangeboden mengsel van lucht en zuurstof volledig gebruikt wor-

den voor de inademing; het verschil tussen aangeboden en door de patiënt ontvangen FiO2 is zo-

doende minimaal (1). Daarnaast geeft een hoge flow door de nasale canules een relatieve vermin-

dering  van de anatomische dode ruimte (door betere wash-out van de nasopharynx), en zorgt het 

mogelijk voor geringe (niet te meten) eind expiratoire druk (maximaal 1-3 cm H2O) bij zuigelingen 

met bronchiolitis (2). Dit kan een verlaging geven van de ademarbeid (3). Tenslotte is HFZT relatief 

eenvoudig toe te passen. Het aansluiten en onderhouden van de ondersteuning is verpleeg-

technisch minder intensief en wordt door de patiënt ook als meer comfortabel ervaren dan bijvoor-

beeld een non-rebreathing masker of nasale cpap. Daarnaast hebben enkele retrospectieve studies 

aangetoond dat het gebruik van HFZT in de IC setting ook leidt tot minder intubaties. Bovendien is 

de incidentie van complicaties zeer laag. Complicaties hierbij zijn behoudens een case-report wa-

rain 1 pneumothorax wordt genoemd, niet bekendref. 
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Het blijft echter onduidelijk wat de exacte plaats is van HFZT in het pallet van respiratoir onder-

steunende modaliteiten (zuurstof low flow / HFZT / nCPAP / non-invasieve beademing). Het is 

tevens nog onduidelijk onder welke voorwaarden HFZT veilig toegepast kan worden in een regio-

naal ziekenhuis en wat de criteria zijn om te overleggen met de pediatrische intensive care unit 

(PICU) voor een eventuele overplaatsing. Het doel van deze notitie is om een handreiking te zijn 

voor een zo veilig mogelijk gebruik van HFZT in de algemene praktijk, waarbij gebruik gemaakt is 

van de (schaarse) literatuur en expert opinion van zowel academisch als regionaal werkende kin-

derartsen (deels kinderintensivisten). Daarmee beoogt deze notitie een veiligheidskader te bieden 

en geeft het een aantal aanbevelingen waaraan moet worden voldaan om HFZT veilig te implemen-

teren op een kinderafdeling en bij geselecteerde patiënt groepen toe te passen.  

Waarom HFZT in de regionale ziekenhuizen? 

In de regionale ziekenhuizen worden regelmatig kinderen met (voorbijgaande) respiratoire pro-

blemen opgenomen die zuurstof therapie nodig hebben maar niet uitkomen met slechts een low 

flow snor. Deze kinderen kunnen baat hebben bij HFZT, waarbij een gegarandeerde hoeveelheid 

zuurstof geboden wordt en het kind meer comfort ervaart. In het algemene ziekenhuis gaat het, 

anders dan op de PICU, niet om kinderen met respiratoire insufficiëntie, maar kinderen waarbij de 

ademarbeid verhoogd is en ondersteuning van de ademhaling is gericht op enerzijds comfort en 

anderzijds om respiratoire verslechtering te voorkomen. 

Voor welke patiënten is deze notitie bedoeld? 

Deze notitie gaat over patiënten tussen 0 en 18 jaar waarbij een low flow snor onvoldoende onder-

steuning biedt maar intubatie en invasieve beademing of een vorm van non-invasieve beademing 

(nog) niet noodzakelijk is. Hierbij kan met name gedacht worden aan patiënten met de volgende 

ziektebeelden: 

1. Bronchiolitis, (broncho)pneumonie, etc. 

2. Obstructief expiratoir probleem (bv viral wheeze en asthma) 

3. Respiratoire ondersteuning bij spierzwakte 

 

Opmerking: Deze notitie gaat niet over de pasgeborene met nCPAP of HFZT in een weaning setting 

post neonatalogie (prematuren, BPD, status na neonatale beademing vanwege meconium, sepsis en 

dergelijke). Vanuit de Neonatologie bestaat er een notitie betreffende nCPAP en volgt er een notitie 

betreffende  HFZT in de High Care centra  
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De meeste ervaring met HFZT op een kinderafdeling is opgedaan bij jonge kinderen met een bron-

chiolitis. Uit Nederlandse data blijkt dat vooral kinderen < 3 maanden en < 6 kg de grootste groep 

vormen van kinderen die respiratoir falen ontwikkelen bij een bronchiolitis en naar de PICU wor-

den verwezen. Tevens lijkt het zo te zijn dat het risico op respiratoir falen zich vooral voordoet in 

de eerste 24 uur na opname. Dat betekent dat juist bij deze groep HFZT vroegtijdig kan worden 

ingezet om respiratoir falen te voorkomen. Het bewijs hiervoor is indirect verkregen (een geran-

domiseerde trial is bij deze groep nog niet verricht). Let wel: HFZT mag geen delay opleveren voor 

intensive care zorg bij een zieker wordende patiënt! Het monitoren van patiënten met een Early 

Warning systeem zoals bv PEWS (Pediatric Early Warning Score) kan in de praktijk behulpzaam 

zijn om de ziekste en de niet opknappende patiënten te identificeren. Tevens wordt een Early War-

ning Score aangeraden als tool om de voortgang te monitoren. Indien de patiënt niet opknapt of 

wanneer intensive care zorg om andere redenen nodig is, wordt direct overleg gevoerd met de PICU 

in de regio om overplaatsing te organiseren. Hiervoor verwijzen wij naar de landelijke richtlijn en 

de kaders die de APLS biedt. 

 

Contra indicaties voor HFZT:  

1. Niet doorgankelijke neus  

2. Trauma of chirurgische ingreep in nasofaryngeale gebied  

3. Glasgow Coma Sore < 8 of convulsies  

4. Aangeboren afwijkingen van het maagdarmkanaal met obstructie (bv oesophagusa-

tresie)  

5. Tracheastenose 

6. (Dreigende) Respiratoire insufficiëntie  

 

 

Wat zijn de randvoorwaarden voor HFZT in het regionale ziekenhuis? 

Om HFZT veilig en efficiënt toe te kunnen passen, is het noodzakelijk dat er voldaan wordt aan een 

aantal randvoorwaarden wat betreft materiaal, personeel, monitoring, protocol en ondersteuning. 

Het is de verantwoordelijkheid van het regionale ziekenhuis om er zorg voor te dragen dat aan deze 

randvoorwaarden voldaan wordt alvorens met HFZT te starten. De lokale PICU kan daarin onder-

steunen (advies, scholing, gezamenlijk protocol). 
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Materiaal 

De markt biedt op dit moment beperkte keuzemogelijkheden; Fisher en Paykel (F&P) biedt twee 

systemen. Als eerste een HFZT systeem (Optiflow ®) rechtstreeks gekoppeld aan een externe blen-

der (zuurstof, perslucht (Air) en elektriciteit aansluiting noodzakelijk) en als tweede optie de Air-

vo2®, waarbij de verwarmpot en een turbine gecombineerd worden en zodoende alleen zuurstof 

en elektriciteit noodzakelijk zijn. Een keuze tussen beiden is afhankelijk van de praktische opties 

binnen een regionaal ziekenhuis (zoals Air - muur aansluitingen en de doelgroep; de Airvo 2 is be-

perkt in neusbril aansluitingen tot kinderen > 4 kg). Beide systemen bieden de mogelijkheid om 

hoge flow zuurstof te leveren met een variabel in te stellen FiO2 en de lucht te bevochtigen en te 

verwarmen. 

Voor de toediening zijn neusbrillen in verschillende maten beschikbaar, waarbij de keus samen-

hangt met het feit dat maximaal 50% van de neus geobstrueerd mag worden door de bril. Het kun-

nen weglekken van de flow langs de ingang van de neus is één van de essentiële veiligheidsvoor-

waarden om te hoge intrapulmonale drukken te voorkomen (dit in tegenstelling tot vele conventio-

nele nasale CPAP opstellingen, waarbij de druk gereguleerd en gecontroleerd wordt).  

 

Kosten opstelling en disposables 

De meeste kosten van HFZT zitten in de de relatief dure disposables. Een Optiflow systeem met 

blender of een Airvo 2 kost ongeveer 2500-3000 euro per systeem. Disposables (interface met 

slangen en waterpot) kosten circa 85 euro per patiënt per week. Deze prijzen zijn afhankelijk van 

de firma en contracten tussen firma en ziekenhuis en zijn alleen bedoeld als ruwe indicatie. De kos-

ten per patiënt hangen uiteraard af van de intensiteit waarmee 1 opstelling wordt ingezet op een 

afdeling en de afschrijftermijn van het systeem. (in de bijlage staat een rekenvoorbeeld) 

Personeel 

Het toepassen van HFZT vergt kennis van de principes van HFZT, de praktische (technische) uit-

voering hiervan en de (frequente) beoordeling van de ziekte-ernst en ademarbeid. Het is de ver-

antwoordelijkheid van het regionale ziekenhuis om te zorgen voor adequate scholing van het me-

disch en verpleegkundig personeel in al deze aspecten van de HFZT. Uiteraard dient deze scholing 

te geschieden voor invoering van het gebruik van de HFZT. Structurele bij- en nascholing in deze 

zijn gewenst. Scholing kan inmiddels op vele manieren plaats vinden (Fisher & Paykel levert in-
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structie live / web-based en de meeste PICU’s kunnen behulpzaam zijn bij het geven van de beno-

digde scholing). 

Monitoring  

Voor die kinderen die zuurstof therapie nodig hebben met HFZT, is standaard monitoring van hart-

frequentie / saturatie / ademhalingsfrequentie en frequente klinische beoordeling noodzakelijk. 

Naast deze parameters zullen de overige maten van verhoogde ademarbeid (intrekkingen, gebruik 

van hulp-ademhalingsspieren, onrust bij het kind of uitputtingsverschijnselen) moeten worden 

beoordeeld. De Pediatric Early Warning Score (PEWS) blijkt hierbij in de praktijk een behulpzame 

en betrouwbare tool.  

Het monitoren van capillair CO2 voor stapeling kan behulpzaam zijn, maar het klinisch vervolgen 

van de toe- of afname van de ademarbeid en zuurstofbehoefte van het kind over de tijd worden als 

de belangrijkste parameters gezien. Er wordt geadviseerd om voor aanvang van starten van HFZT 

in ieder geval ademhalingsfrequentie, hartactie, zuurstofsaturatie (in kamerlucht) vast te leggen. 

Het noteren van een formele PEWS kan daarbij helpen. Na 1 en 2 uur na starten van HFZT wordt dit 

opnieuw beoordeeld, zodat bij falen van de therapie en respiratoire achteruitgang op tijd met de 

PICU kan worden overlegd. 

Protocol 

De behandeling met HFZT moet vastgelegd zijn in een protocol binnen het regionale ziekenhuis, 

waarbij zowel de medische als de verpleegkundige aspecten zijn beschreven. Het is verstandig om 

binnen een verwijsregio het protocol af te stemmen met de lokale PICU. Bij deze notitie zal in de 

bijlage een opzet/voorzet van een landelijk protocol worden bijgevoegd (Optiflow / Airvo 2). In de 

literatuur zijn bv. twee voorstellen over flow instellingen en meerdere opties om te weanen; we 

hebben getracht binnen de kinder-IC’s eenduidig te zijn in deze, hetgeen terugkomt in de voorzet 

voor een protocol.  

Ondersteuning en samenwerking 

Het wordt sterk aangeraden om afspraken te maken met de regionaal verantwoordelijke PICU, en 

de drempel voor overleg laag te houden. Landelijk is de afspraak dat overplaatsing naar de PICU 

plaatsvindt met een geïntubeerde patiënt en zodoende is dan ook het voorstel om indien de patiënt 

verslechtert volgens de huidige afspraken de stabilisatie en intubatie van het zieke kind lokaal te 

organiseren. Transporteren aan HFZT is op dit moment technisch nog niet mogelijk en valt niet 
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onder landelijke afspraken; er kunnen omstandigheden zijn waar dit transport lokaal georgani-

seerd kan zijn. 

 

Wanneer moet er overlegd worden met en/of overplaatsing geschieden naar een PICU cen-

trum? 

De regel is: bij twijfel overleg. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om met het starten van HFZT-

verplaatste IC-zorg te leveren. Afhankelijk van initiële respiratoire problemen en progressie over 

de tijd vind laagdrempelig overleg plaats. 
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