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Protocol respiratoire ondersteuning en luchtwegzorg in het 
kader van COVID-19 - Medisch Intensieve Zorgen 

 
Protocol versie 1 opgemaakt op 12-03-2020 

Dit is het huidige protocol, bestemd voor intern gebruik, dat op elk moment 
gewijzigd kan worden 

 
I. BENADERING (DREIGEND) HYPOXEMISCH RESPIRATOIR FALEN: 

 
Cfr klassiek beleid bij hypoxemie met volgende bemerkingen: 
 

1. Zo falen van klassieke O2 toediening: start HFNC 
Gezien potentiële risico van aerogene verspreiding: start met 15l gasflow 100%, opdrijven tot 40  
l/min enkel indien dit nodig is om voldoende oxygenatie te verkrijgen 

2. Enkel gebruik van CPAP/BIPAP conform klassieke indicaties: bij geassocieerd COPD of acuut 
longoedeem   

3. Vermijd dringend intubatie 
4. Ventilatie en andere strategiën, inclusief proning en ECMO, cfr klassiek ARDS beleid 

 
 

II. INTUBATIE PROCEDURE: 
 

1. Voorbereiding materiaal: 
 

-     Ventilator wordt voorzien van bacteriefilter op de expiratoire poort (Intersurgical® Filta-Guard 
Breathing Filter) (cfr add 3) 

-     Aankoppelen wegwerpbuizen 
-     Kunstneus met bacteriefilter (Humid-Vent® Filter Compact)(geen actieve bevochtiging) + swivel met 

elleboog + gesloten suctiesysteem aankoppelen 
-     Ambu met kunstneus met bacteriefilter (Humid-Vent® Filter Compact) en 15lO2 standby 
-     Videolaryngoscoop met bijbehorend stilet (en klassieke laryngoscoop standby) 
-     ETT nr 7 en nr 8 met 10 ml spuit (te beslissen door staflid of in eerste instantie al dan niet een 

gearmeerde tube geplaatst wordt), controle cuf vooraf + mandrin + magyl tang 
-     Antifogging 
-     Ventilator volledig instellen (100%, IPPV) maar in standby modus zetten 
-     Capnografie installeren 
-     Kocher voorzien voor zo nodig de tube te kunnen afklemmen 
-     Suctie klaar (niet gebruiken tijdens intubatie tenzij absoluut noodzakelijk) 
-     Urgente luchtwegkar aan de deur maar buiten de kamer klaar zetten 
-     Klassieke monitoring (cardiaal, respiratoir, hemodynamiek) 

 
2. Voorbereiding medicatie: 

 
-     Check de te gebruiken IV lijn 
-     Medicatie voor RSI optrekken buiten de kamer (dosis per gewicht cfr Add 1): 

 Fentanyl 1,5 ug/kg 
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 Etomidate 0,3mg/kg 
 Rocuronium 1,2 mg/kg 
 10ml fysiologisch voor flush nadien 

-     SOPP klaar hangen 
-     Te voorzien voor hypotensie peri-intubatie: 

 Adrenaline 1mg/10ml  
 Phenylephrine 50ug/ml, dosis 50-200ug 

-     Te voorzien: onderhoudssedatie en vasopressie na intubatie: klaar hangen 
 Diprivan 2% spuitpomp  
 Fentanyl drip puur 
 Nimbex drip puur 
 Levophed drip 12mg/50ml 
 

3. Voorbereiding team: 
 

-     Beperk het aantal mensen in de kamer tot de essentie: 
-     1 verpleegkundige 
-     2 artsen waarvan minstens 1 ervaren 
-     PPE cfr richtlijnen ziekenhuishygiëne 
-     Overloop checklist (cfr Add 2) 

 
4. Intubatie: 

 
-     Intubatie gebeurt steeds door de meest ervaren ICU arts aanwezig.  
-      Maximaal preoxygeneren gedurende 3 min.  
-     (Bij ernstige hypoxemie eventueel overwegen om te preoxygeneren met niet invasieve ventilatie; 

potentieel ook hoger risico op aerogene spreiding:  
 circuit zoals hoger beschreven  
 NIV masker met kunstneus met bacteriefilter (Humid-Vent® Filter Compact) hierop aanbrengen 
 ventilator instellen met settings die verwacht worden geen lek te geven: vb 5 cmH20 PEEP, 

10cmH20 PS, 100% FIO2 
 volgorde zeer belangrijk: eerst masker over gelaat plaatsen, dan pas de NIV toestel activeren, 

masker manueel fixeren tijdens de preoxygenatie, niet met netje) 
-     Rapid sequence induction:  

 Fentanyl, hypnomedate, esmeron, 10 cc fysiologisch worden onmidellijk achtereenvolgens 
zonder pauze toegediend  

 In principe niet balloneren, tenzij levensnoodzakelijk wegens belangrijke hypoxemie.  
 Indien vooraf pre-oxygenatie gebeurde met NIV: eerst stop ventilator, dan pas masker lossen 

en intuberen 
 Na plaatsing ETT: eerst ballon opblazen en circuit connecteren, dan pas ventilator activeren  

-     Controle positie ETT dmv capnografie 
-     Vermijd zoveel mogelijk deconnectie van het beademingscircuit (dus ook geen bag squeezing door 

kine). Indien toch nodig: eerst de ventilator in standby zetten en ETT afklemmen, dan pas patiënt 
deconnecteren, vervolgens eerst patiënt reconnecteren alvorens de ventilator te herstarten.  
 

III. PROCEDURE NIET-INVASIEVE VENTILATIE: 
 

1. Voorbereiding: 
- In principe enkel werken met ICU ventilator die een inspiratoire en expiratoire loop heeft (single 

tubing- zoals BIPAP focus, V60- vereist plateau klep met continu lek)  
- Ventilator wordt voorzien van bacteriefilter op de expiratoire poort (Intersurgical® Filta-Guard 

Breathing Filter) 
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- Aankoppelen wegwerpbuizen en kunstneus met bacteriefilter (Humid-Vent® Filter Compact) (geen 
actieve bevochtiging) 

- Voorzie masker, correct opmeten van de maat vooraf, en hoofdnetje 
- Ventilator volledig instellen maar in standby modus zetten   

 
2. Opstarten NIV: 
- breng het netje aan achter het hoofd van de patiënt 
- Fixeer het masker op het gelaat en check goede sealing 
- Fixeer het masker met de strips 
- Pas daarna aankoppelen circuit aan masker 
- Vervolgens start ventilatie 
- Zo het masker moet geherpositioneerd worden: eerst ventilator in standby zetten, dan pas masker 

losmaken en herpositioneren, herstarten ventilatie enkel zo goede sealing 
 

IV. BRONCHOSCOPIE 
- In principe geen bronchoscopie tenzij zeer goede indicatie zoals immuun gecompromitteerde patiënt 

met nood aan uitsluiten andere pathogenen of atelectase 
- Procedure wordt zo kort mogelijk gehouden en strikt beperkt tot de indicatie 
- Patiënt wordt in principe gecurariseerd en, zo klinisch haalbaar, niet beademd tijdens de procedure 
- Respiratoire stalen en bronchoscoop worden conform de richtlijnen ziekenhuishygiëne behandeld 
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Addendum 1. Dosering medicatie rapid sequence induction 

 

Fentanyl 
amp 2ml 

100ug/2ml 

Hypnomidate 
amp 10ml 

20mg/10ml 

Esmeron 
amp 5ml 

50mg/5ml 
Gewicht kg ml ml ml 

40 1,2 6,0 4,8 
45 1,4 6,8 5,4 
50 1,5 7,5 6,0 
55 1,7 8,3 6,6 
60 1,8 9,0 7,2 
65 2,0 9,8 7,8 
70 2,1 10,5 8,4 
75 2,3 11,3 9,0 
80 2,4 12,0 9,6 
85 2,6 12,8 10,2 
90 2,7 13,5 10,8 
95 2,9 14,3 11,4 

100 3,0 15,0 12,0 
105 3,2 15,8 12,6 
110 3,3 16,5 13,2 
115 3,5 17,3 13,8 
120 3,6 18,0 14,4 
125 3,8 18,8 15,0 
130 3,9 19,5 15,6 
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Addendum II. Checklist voor betreden kamer voor  intubatie 

 

  CHECK 
Materiaal ventilator  
 bacteriefilter  
 wegwerpbuizen  
  kunstneus met bacteriefilter (2X)    
  swivel met elleboog    
  gesloten suctiesysteem    
  videolaryngoscoop met bijbehorend stilet, gewone laryngoscoop + mandrin,  

magyl tang 
  

  ETT nr 7 en nr 8    
  capnografie    
  kocher (niet steriel)   
  non-rebreathing masker (of materiaal voor NIV cfr geplande pre-oxygenatie)   
  urgente luchtwegkar aan de deur buiten de kamer klaar zetten   
Medicatie  Fentanyl (opgetrokken dosis, cfr schema)   
  Hypnomedate (opgetrokken, dosis cfr schema)   
  Esmeron (opgetrokken, dosis cfr schema)   
  10 cc fysiologisch   
  Adrenaline 1mg/10ml   
  Phenylephrine 50ug/ml   
  SOPP 400ml 4%   
  Diprivan 2%   
  Fentanil drip   
  Nimbex drip    
  Levophed drip 12mg/50ml   
PPE  +bril   
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Addendum III. Kunstneus (met bacteriefilter) en bacteriefilter 

Kunstneus met bacteriefilter Bacteriefilter 

Humid-Vent® Filter Compact Intersurgical® Filta-Guard Breathing Filter 

  


