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Samenvatting
Zuurstoftoediening met hoge nasale flow (‘high flow nasal  oxygen’; HFNO) verbetert de uitkomsten bij hypoxemisch respiratoir

falen. 

Of deze therapie ook effectief is bij patiënten met covid-19 is niet bekend; desondanks werd HFNO in veel ziekenhuizen ingezet

gedurende de covid-19-pandemie.

Gerandomiseerde onderzoeken suggereren dat HFNO geen effect heeft op overleving van patiënten met covid-19; mogelijk leidt het

wel tot minder intubaties vergeleken met conventionele zuurstoftherapie.

Er is nauwelijks onderzoek verricht naar de effectiviteit van HFNO bij patiënten met een behandelbeperking; juist bij deze categorie

patiënten is het mogelijk betere comfort een belangrijk argument om toch met een proefbehandeling te beginnen.

Duidelijk is dat er meer studies nodig zijn om een onderbouwde afweging te kunnen maken over wanneer en bij wie HFNO in te

zetten.

Casus
Patiënt A, een 83-jarige vrouw met een uitgebreide cardiopulmonale voorgeschiedenis wordt opgenomen vanwege een SARS-CoV-

2-infectie. Ze krijgt 15 l/min zuurstof toegediend via een ‘non-rebreathing’-masker. Hierbij is haar ademfrequentie verhoogd (30

/min) en de zuurstofsaturatie 90%; bij arteriële bloedgasanalyse is het CO2-gehalte niet afwijkend. In overleg met patiënte en

familie wordt afgesproken om af te zien van invasieve beademing, vanwege de leeftijd en de voorgeschiedenis.

Patiënt B, een 56-jarige voorheen gezonde man wordt opgenomen met een SARS-CoV-2-infectie. Hij krijgt zuurstofsuppletie met

een Venturi-masker (FiO2: 0,60). Hierbij heeft hij een matig verhoogde ademfrequentie (22/min) en een zuurstofsaturatie van 91%.

De arteriële bloedgasanalyse toont geen hypercapnie. Bij verslechtering zou hij in aanmerking komen voor intubatie en IC-opname.

Bij beide patiënten wordt zuurstoftoediening met hoge nasale flow overwogen. Hoe zinvol is dat?

De beide patiënten uit de casus hebben acuut hypoxemisch respiratoir falen (type 1) als gevolg van covid-19. Zuurstoftoediening

met hoge nasale flow (‘high flow nasal oxygen’; HFNO) kan ingezet worden om deze patiënten, op een niet-invasieve manier,

respiratoir te ondersteunen (figuur 1). Bij HFNO wordt via neuscanules warme en bevochtigde lucht, aangevuld met een hoge fractie

zuurstof, met hoge flow toegediend. De potentiële fysiologische werkingsmechanismen van HFNO zijn samengevat in figuur 2.1
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Door het gebruik van een neusbril en het toedienen van warme en vochtige lucht is HFNO vaak comfortabeler dan conventionele

zuurstoftherapie en niet-invasieve beademing. Daarnaast kan HFNO mogelijk invasieve beademing voorkomen, wat als voordeel

heeft dat het mogelijk (langdurige) immobilisatie en infectieuze complicaties voorkomt. Uit eerder onderzoek blijkt dat HFNO

effectief is bij patiënten met hypoxemisch respiratoir falen zonder covid-19, van wie de meesten een community-acquired

pneumonie hadden.2 Onderzoeken naar de rol van HFNO bij covid-19 zijn nog relatief schaars. Desondanks wordt HFNO frequent

toegepast bij covid-19, in binnen- en buitenland.

Figuur 1
Zuurstoftoediening met een hoge nasale flow

Foto van de apparatuur (Airvo2, Fisher & Paykel, Nieuw-Zeeland) waarmee zuurstof met
een hoge nasale flow kan worden toegediend. Via de neuscanules krijgt de patiënt
verwarmde en bevochtigde lucht met een hoge zuurstoffractie toegediend, met een flow
van 10-60 l/min. 
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Huidige richtlijnen

De huidige richtlijnen stellen dat HFNO ingezet kan worden bij patiënten met covid-19 bij wie invasieve beademing niet direct

noodzakelijk is.3-5 Deze richtlijnen zijn voornamelijk gebaseerd op observationele en veelal retrospectieve studies. 6-9 Recentelijk zijn

enkele gerandomiseerde studies gepubliceerd. In dit artikel beschrijven we de mogelijke klinische toepassingen van HFNO bij

patiënten met covid-19, zónder en mét behandelrestricties, en benoemen we de aandachtspunten bij de inzet van HFNO.

Recente studies

Via PubMed zochten wij gerandomiseerde of grote cohortstudies naar het gebruik van HFNO bij covid-19 die zijn gepubliceerd vanaf

1 januari 2020. Hiervoor gebruikten we de volgende zoektermen, inclusief synoniemen en afkortingen: ‘COVID-19’, ‘SARS-CoV-2’,

‘high-flow oxygen’, ‘high-flow therapy’ en ‘optiflow’. Wij vonden vier relevante RCT’s en een cohortstudie, alle uitgevoerd bij

patiënten met een volledig behandelbeleid.10-14 In de tabel geven we een overzicht van deze studies en de belangrijkste uitkomsten.

Figuur 2
Werkingsmechanismen van zuurstoftoediening met hoge nasale flow

Stroomdiagram van de werkingsmechanismen van zuurstoftoediening met hoge nasale flow bij patiënten met acuut hypoxemisch respiratoir falen.  
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Patiënten met covid-19 zonder behandelbeperkingen

Alle onderzoeken waarin HFNO werd vergeleken met conventionele zuurstoftherapie rapporteerden geen verschil in mortaliteit. 12-14

Daarentegen suggereerden twee van de drie studies een positief effect van HFNO op de intubatiefrequentie.12,14 Opvallend is dat de

grootste RCT op dit gebied – hoewel vroegtijdig beëindigd – geen vermindering van het aantal intubaties liet zien bij HFNO ten

opzichte van conventionele zuurstoftherapie. Wel liet deze studie een vermindering van het aantal intubaties zien onder patiënten

die continue positieve-luchtwegdruktherapie (CPAP) kregen vergeleken met conventionele zuurstoftherapie.13

Twee studies die HFNO vergeleken met non-invasieve beademing (‘non-invasieve ventilatie’, NIV) lieten ook geen verschil zien in

Tabel
Zuurstoftoediening met hoge nasale flow bij patiënten met acuut hypoxemisch respiratoir falen door covid-19

Een overzicht van de recente literatuur

STAND VAN ZAKEN

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2022;166:D6809 4

literatuurreferentie:12-14
literatuurreferentie:12:14
literatuurreferentie:13


mortaliteit.10,11 Wat betreft het effect op de intubatiefrequentie lieten deze studies geen eenduidig resultaat zien: één studie liet geen

effect zien, terwijl de ander een hogere intubatiefrequentie liet zien in de HFNO-groep ten opzichte van NIV met een helm. De

uitkomst van de laatstgenoemde studie kan echter vertekend zijn doordat de patiënten met helm-NIV na 48 uur mochten

overstappen naar HFNO, terwijl de primaire uitkomstmaat pas na 28 dagen werd vastgesteld. Daarnaast hadden de onderzoekers

jarenlange ervaring met de toepassing van helm-NIV, iets wat vaak ontbreekt in Nederlandse centra, zeker op verpleegafdelingen.

Hierdoor zijn de resultaten moeilijker te generaliseren naar de Nederlandse situatie.10

Kortom, vergeleken met conventionele zuurstoftherapie heeft HFNO mogelijk een positief effect op de intubatiefrequentie. CPAP

of NIV zijn in dat opzicht mogelijk beter dan conventionele zuurstoftherapie of HFNO. Additionele studies zijn zeker nodig om de

plaats van HFNO bij patiënten met covid-19 robuuster te onderbouwen, naast CPAP of NIV en conventionele zuurstoftherapie.15 Uit

een zoektocht op clinicaltrials.gov blijkt dat er momenteel in ieder geval vier gerandomiseerde onderzoek lopen naar het gebruik van

zuurstoftoediening met een hoge nasale flow bij patiënten met covid-19 (NCT05197686, NCT04655638, NCT04381923,

NCT03643939).

Patiënten met covid-19 en een behandelbeperking

In Nederland wordt bij ongeveer een derde van alle opgenomen patiënten met covid-19 een behandelbeperking afgesproken. 16 Bij

deze patiënten wordt een opname op de IC niet meer proportioneel geacht op basis van de leeftijd, een pre-existent kwetsbare

gezondheid of ernstige comorbiditeiten, vaak gevat in de term ‘frailty’. Het kan een overweging zijn om bij deze patiënten HFNO in

te zetten op de verpleegafdeling, in plaats van conventionele zuurstoftherapie, met als doel comfort te bieden en met mogelijk

betere uitkomsten, zoals een lagere mortaliteit.

Er is heel weinig onderzoek gedaan naar het effect van HFNO bij deze patiëntencategorie; sinds de uitbraak van covid-19 zijn er geen

gerandomiseerde gecontroleerde studies uitgevoerd. Enkele beschrijvende studies rapporteren een mortaliteit tussen de 55 en 75%

in deze populatie.6,17-20

Een retrospectieve cohortstudie heeft als enige het gebruik van HFNO vergeleken met een ‘non-rebreathing’-masker (NRM) bij 67

patiënten > 75 jaar met covid-19 die niet op de IC werden opgenomen.21 De belangrijkste uitkomst was dat HFNO gepaard gaat met

een lagere mortaliteit (17% vs. 5%). Daarnaast kregen minder patiënten morfine of midazolam toegediend, wat suggereert dat

HFNO mogelijk meer comfort biedt en betere verlichting van dyspneusymptomen geeft dan het gebruik van een NRM; dit komt

overeen met een eerder onderzoek.22 Aangezien er weinig literatuur beschikbaar is, hebben wij een observationele studie uitgevoerd

op de covid-19-verpleegafdeling van het UMCG onder patiënten met een behandelbeperking die HFNO kregen als onderdeel van de

zorg (zie kader).

Concluderend is er in de literatuur nauwelijks bewijs dat HFNO bij patiënten met een behandelbeperking leidt tot betere

uitkomsten. Toch wordt het in de klinische praktijk veelvuldig toegepast. Naast dat HFNO meer comfort biedt dan conventionele

zuurstoftherapie, speelt hierbij waarschijnlijk ook een rol dat er geen beter alternatief is voor deze populatie. Bij hen kan een

proefbehandeling met HFNO worden overwogen. Op basis van verbetering dan wel verslechtering van de ademarbeid, oxygenatie

en het comfort kan besloten worden om HFNO voort te zetten of te stoppen.

Aandachtspunten bij toepassing HFNO

Bij het gebruik van HFNO is het van belang om bewust te zijn van de mogelijke risico’s. Men dient ervan doordrongen te zijn dat deze

vorm van zuurstoftherapie bestemd is voor ernstig zieke respiratoir insufficiënte patiënten bij wie de marges bij verdere

verslechtering klein zijn. Daarom moeten de patiënten goed gemonitord worden en moeten er duidelijke afspraken zijn over

uitbreiding van zorg bij verslechtering. Het is daarbij aan te raden om de zuurstofsaturatie, ademfrequentie en hartfrequentie

frequent of continu te monitoren (zie figuur 1), alarmering in te stellen en zicht op de patiënt te houden. Zeker op een

verpleegafdeling is dit niet noodzakelijkerwijs georganiseerd. Daarbij spelen zowel logistieke als personele uitdagingen, zoals de

beperkte beschikbaarheid van apparaten, isolatiekamers, noodstopcontacten met een stroomuitvalmelder en ervaren en geschoold

personeel. Deze beperkingen kunnen de veilige toepassing van HFNO in de weg staan. Een andere voorwaarde is dat het ter plekke

technisch mogelijk moet zijn om de maximale zuurstofflowvoorraad te verhogen.

Een aantal aanvankelijke bedenkingen bij HFNO zijn inmiddels ontkracht. Aanvankelijk werd gedacht dat uitstel van intubatie door

het gebruik van niet-invasieve ademhalingsondersteuning zou leiden tot slechtere uitkomsten. Hier zijn tot op heden geen

aanwijzingen voor.8,25 Ook het risico op besmetting van zorgverleners door aerosolverspreiding bij HFNO lijkt minder hoog dan

aanvankelijk gevreesd.23 Alhoewel er nog veel onbekend is over het specifieke risico op transmissie van covid-19, lijkt HFNO niet te

leiden tot een verhoogd risico op besmetting met SARS-CoV-2 onder zorgverleners, mits er adequate beschermingsmiddelen

worden gedragen.24
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Terug naar de patiënten

Patiënt A en B ondergingen beide een proefbehandeling met HFNO. De patiënt A reageerde aanvankelijk goed op HFNO: ze

verdroeg de therapie goed, de ademfrequentie verminderde en haar oxygenatie bleef acceptabel. Na enkele dagen verslechterde

haar toestand. Ondanks ophoging van de HFNO overleed de patiënte uiteindelijk 14 dagen na opname. Tot kort voor haar overlijden

gebruikte ze de HFNO, aangezien ze de therapie comfortabel vond.

Patiënt B werd opgenomen op de covid-19-afdeling. Daar werd zuurstoftoediening via een Venturi-masker vervangen door HFNO.

De ademfrequentie daalde en de oxygenatie verbeterde. De HFNO kon na vier dagen worden omgezet naar zuurstoftoediening via

een standaard neuscanule. Na een totale ziekenhuisopname van acht dagen is de patiënt in redelijk goede conditie naar huis

ontslagen.

Conclusie

In dit artikel hebben wij de beperkte literatuur over de toepassing zuurstoftoediening met hoge nasale flow (HFNO) bij patiënten

met covid-19 op een rij gezet. HFNO is sinds het begin van de covid-19-pandemie klinisch ingezet, hoewel de effectiviteit ervan nog

niet aangetoond was. De eerste gerandomiseerde onderzoeken suggereren dat HFNO geen effect heeft op de overleving, maar

mogelijk het aantal intubaties vermindert ten opzichte van conventionele zuurstoftherapie. Daarom kan HFNO overwogen worden

bij patiënten met hypoxemisch respiratoir falen zonder behandelbeperkingen. Daarbij is adequate monitoring aangewezen, om

verslechtering op tijd te detecteren.

Er is geen vergelijkend onderzoek verricht naar de toepassing HFNO bij patiënten met een behandelbeperking; wel zijn er positieve

klinische ervaringen. HFNO kan worden overwogen bij deze patiënten, bij wie comfort een belangrijk behandeldoel kan zijn.

Duidelijk is echter dat er meerdere studies nodig zijn om de effectiviteit van HFNO aan te kunnen tonen, ook specifiek voor de

Nederlandse situatie. Zo kan een beter onderbouwde inschatting gemaakt worden van welke patiënten gebaat zijn bij HFNO, en kan

mogelijk ook vroegtijdig voorspeld worden bij wie HFNO niet effectief zal zijn. Daarnaast is er absoluut onderzoek met een hogere

bewijskracht nodig naar de toepassing van HFNO bij patiënten met covid-19 en een behandelbeperking. Dergelijke onderzoeken

kunnen ook een basis zijn voor de zorg bij andere virale pneumonieën.
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Zuurstoftoediening met hoge nasale flow in het UMCG
Wij verrichtten een prospectief observationeel onderzoek onder alle patiënten met covid-19 en een behandelbeperking die HFNO

kregen in de periode 10 november 2020-10 mei 2021 op de covid-19-verpleegafdeling van het UMCG (HFNO-groep). HFNO werd
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toegepast bij patiënten met persisterende hypoxemie of verhoogde ademarbeid tijdens zuurstoftherapie met een Venturi-masker

(60%) of non-rebreathing-masker. De uitkomst van de HFNO-groep werd retrospectief vergeleken met een groep patiënten met

covid-19 die behandeld waren met conventionele zuurstoftherapie (Venturi- of non-rebreathing-masker) in de periode dat HFNO

nog geen standaardbehandeling was op de afdeling (maart tot november 2020; COT-groep). De toepassing van HFNO op de

verpleegafdeling ging niet gepaard met incidenten of complicaties; 35 van de 37 patiënten verdroegen de therapie goed, ook

wanneer die langere tijd moest worden toegepast. HFNO ging gepaard met een betere uitkomst: in de HFNO-groep overleden 16 van

de 35 patiënten (49%) tijdens de opname; in de COT-groep 8 van de 10 (80%).
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