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Longinfiltraten op ICU



• Inleiding

• Interpretatie Rx op ICU

• CAP (bacterieel – viraal –schimmels)

• CAP bij immuun gecompromitteerde

• Diffuus alveolaire bloedingen –

systeemziekten

• Medicamenteus geinduceerd

• ARDS

• TRALI



Opnam op ICU 

owv infiltraten

Nieuwe infiltraten 

ontstaan op ICU

Infectieus

Inflammatoir

Maligniteit

Medicamenteus

CAP

Wegener

Lymfangitis carcinomatose

Furadantinelong

VAP

Immuun reconstitutiesyndroom

Miskende Lymfangitis carcinomatose

Cordaronelong

Bv. Bv. 

Brede differentieel diagnose!



Beoordeling van infiltraten op ICU

• Anamnese!

• Rx thorax

• CT thorax

• Echo

• Bronchoscopie met lavage, biopsie,…

• Open long biopsie

• …

Aangezien kritiek zieke patienten moet elk 

onderzoek goed overwogen worden!



Rx thorax op ICU

• Vergelijken met oude Rx’en

• Moeilijk interpreteerbaar

• Lagere “kwaliteit”: liggende opname (bv 

pleuravocht), vaak asymmetrisch, patient niet 

coöperatief, afhankelijk van instellingen ventilator,…

• Systematisch beoordelen: oa steeds correcte positie 

devices



ETT: 3-7cm boven carina

PAC

DVC: prox v Re atrium

Dialyse KT

Thorax drain

maagsonde

Superpositie electroden

infiltraat



ETT in rechter hoofdstambronchus

Atelectase linker long



Rx thorax op ICU

• Systematisch beoordelen: correcte positie devices, 

pneumothorax, hartschaduw, vrij lucht 

subdiafragmatisch, infiltraten,…

• Vaak atypisch en verdere diagnostiek nodig: invasief 

(broncho, VATS, biopsie) en niet-invasief (echo, CT), 

doch voor- en nadelen steeds overwegen 

(therapeutische implicaties? Vaak 

stollingsproblemen of hoge zuurstofnood).



Deep sulcus sign

Denk aan ventrale 

pneumothorax:

Aanvullend echo of CT



41-jarige man

• Sinds enkele dagen “buikgriep”

• Acute verwardheid

• Dyspnee, hoest, koorts

• Epilepsie, CV collaps waarvoor REA

• Bilaterale crepitaties en verminderd AG rechts

• SaO2 91%, FiO2 70%

• HD stabiel



Bloedname



05-09



Community acquired pneumonia

• Frequente oorzaak van opname ICU

• Frequentste oorzaak van infiltraten op ICU

• Hoge morbiditeit en mortaliteit (soms tot 50% op 

ICU!)

• Symptomen



Symptomen

Lancet 2015

Soms atypisch klachten: bv. bij oudere 

patient en immuun gecomprommiteerde

patient



Lancet 2015

Risicofactoren



Pathogenen

Influenza!! (tijdens seizoen)

50% geen etiologie!

Anaeroben niet gekweekt!



Pathogenen

• Specifieke symptomen kunnen 

richtinggevend:

– Bv. Legionella: verwardheid, hoofdpijn, 

diarree en hyponatremie/hypofosfatemie

– Bv. Mycoplasma: hemolytische anemie

– Maar: DD obv kliniek en radiologie moeilijk!



Onderliggende comorbiditeit:

- COPD: H.Influenza, Moraxella Catarrhalis

- Alcohol: Klebsiella, anaeroben

- Muco: Pseudomonas, Aspergillus

- HIV: PJP, CMV, MTB, atypische TB

- Neurologische aandoening met

risico op aspiratie: anaeroben

Herkomst patient:

• Thuis

• Ziekenhuis

• In ICU (VAP)

• HCAP: geen impact op type kiem, 

behandelen als CAP, doch wel rekening houden met 

de onderliggende comorbiditeit!

Cfr. zelfstudieles

Pathogenen



Risicofactoren voor MDR kiemen



Radiologisch onderzoek

Airbronchogram: suggestief voor pneumonie



Echo: 

• kan ook diagnose v pneumonie stellen, 

maar user afhankelijk.

• vooral om vocht aan te tonen!

Radiologisch onderzoek



Wanneer opname op ICU?

• Steeds zo mechanische ventilatie of 

hemodynamisch instabiel

• Afhankelijk van co-morbiditeit

• Clinical judgment

• Scores: PSI, CURB-65, SMART-COP, 

ATS criteria



PSI (=pulmonary severity index)

Fine et al N Engl J Med 1997;336:243-250 



PSI (=pulmonary severity index)

Fine et al N Engl J Med 1997;336:243-250 

ICU opname



CURB-65 (modified BTS)

ICU 

opname



Modified ATS criteria



ICU opname

SMART-COP



Behandeling

• Empirisch antibiotica ifv: 
– ernst, vermoedelijke kiem, comorbiditeit, allergie.

– vorige AB therapie, gekende kweken/kolonisatie, recente reizen, dierexpositie

• Klassieke CAP: IV Ceftriaxone 1x2g of Cefotaxime 3x2g + Clarithromycine

2x500mg (of Quinolone)

• Nosocomiale en ventilator geassocieerde pneumonie cfr zelfstudieles

• Binnen de 4 uur na presentatie starten! Zeker zo hemodynamisch 

instabiel! 



N = 2154

retrospective 

cohort study 

CCM 2016



Behandeling

• Initieel: normale dosis ongeacht nierfunctie

• Dosis ifv ECMO en CVVH en eventueel rekening houden met “augmented

renal clearance” (=hyperklaarders) (bv. Jonge brandwonde patient)

• Steeds hemodynamisch stabiliseren (cfr les Prof. Wauters)

• Ventilatie: niet-invasief (evt indien COPD of immuungecomprommiteerd), 

doch meestal invasief (altijd protectieve ventilatie! Cfr. Les mech vent)

• Corticoiden? Eventueel bij severe CAP met forse inflammatie 

(CRP>150), maar probleem studies: heterogene groep, underpowered, 

geen idee over dosis, intermittent vs contine, duur,… (sowieso NIET bij 

influenza of vermoeden fungi); wel bij PJP.

• Duur AB: meestal 7 dagen (of 5?); doch in functie van evolutie en 

eventuele complicaties.

• In 2de tijd aanpassing in functie van antibiogram



Onze patient

• Bilaterale pneumonie op IZ

• R/ Rocephine/Biclar

• Leg Ag urine negatief: stop Biclar

• Blijvend hoge koorts, oplopend CRP en 

FiO2

= niet de verwachte evolutie!



Verder verloop CAP

Lancet 2015



Comorbiditeit

Leeftijd

Ernst

Pathogeen

Verder verloop CAP



Opklaren radiologisch beeld in functie 

van pathogeen



Non-resolving 

pneumonie

Echo?

Lancet 2015

Consider other diagnosis!

Biopsie?



Non-resolving 

pneumonie

NEJM 2014

CVVH, ECMO, ARC

Echo, CT

Broncho

Longabces 

(anaeroben)



Long abces

Anaeroben

Bij risico op aspiratie: alcoholisme, neuro,

slecht mondhygiene

Langdurige AB (Augmentin); zeldzaam resectie, 

geen drain!

Soms secundair bij Staf Aureus infecties



Empyema

Exsudaat met pH<7.2

Langdurig antibiotica

Thoracocentese

Decorticatie



20% van non-resolving CAP

Non-resolving 

pneumonie

NEJM 2014

CVVH, ECMO, ARC

Weekend, PDMS

Echo, CT

Broncho

Longabces 

(anaeroben)



CAP-MIMICS!
Steeds andere 

levensbedreigende oorzaken 

uitsluiten!



CAP-MIMICS

• Bij opname op ICU of ontstaan tijdens ICU verblijf

• Indien twijfel AB starten en stoppen zo alternatieve 

diagnose

• Soms bepaalde clues bv.

– hartfalen: infiltraten verdwijnen met PEEP en snel 

verbeteren van SaO2.

– Pulmorenaal syndroom met hemoptoe: 

Goodpasture.

Heranamnese, immuun screening, HIV test, echo, TTE, CT, broncho, biopsie 



Onze patient: persisterende koorts en FiO2 nood

• CT: consolidatie, geen 

abces, geen empyeem

• Bronchoscopie: geen 

endobronciale letsels

• BAL: respiratoir panel: 

Legionella PCR positief! 

• Herstart: Biclar

(monotherapie?)



Legionella pneumophilia

• Etiologie: stilstaand water, aerosol

• Verschillende serotypes, maar type 1: 80-90% van de 

gevallen

• Diagnose: vaak extra-pulmonale symptomen: bv. licht 

gestoorde levertesten, microscopische hematurie, 

hyponatremie en hypofosfatemie 

• Kweek 

• Legionella Ag in urine: enkel type 1!

• BAL: Legionella PCR (alle types!)

• R/ Neomacroliden of quinolonen, gedurende 14 dagen.



Controle Rx na 3 maand

Verder verloop van onze patient



Virale pneumonies

• Door toename PCR’s op BAL, worden 

meer virussen gediagnosticeerd bij CAP

• Maar wat is belang? Innocent bystander 

of primaire pathogeen met bacteriele 

surinfectie?



Tijdens wintermaanden, denk aan 

influenza A en B!

• Severe CAP op ICU: altijd influenza behandelen, BAL doen en dan evt

stoppen zo PCR negatief. 

• Vaak evolutie naar mono-orgaanfalen!

• Griep symptomen: koorts, hoofdpijn, myagien, zwakte; andere in de 

familie ook ziek. Incubatie 1-4 dagen. Soms myositis en rhabdomyolyse. 

Cardiale complicaties (AMI maar ook myocarditis!), encefalitis.

• Risico patienten maar ook vooraf gezonden (bv. H1N1 bij zwangeren)

• Influenza Ag: lage sensitiviteit dus vaak vals negatief: therapie hier niet 

op baseren!

• Steeds Influenza PCR op oropharyngeale wisser, evt op BAL gezien 

vermoedelijk nog gevoeliger (door correctere afname?).



Tijdens wintermaanden, denk aan 

influenza A en B.

• Oseltamivir PO/MS in hoge dosis (!), gezien GI opname op 

ICU onzeker (2x150 mg) gedurende 10 dagen (evidentie?).

• Patient steeds in isolatie (7-10 dagen)

• Bedacht zijn op co-infecties! 



Bacteriële co-infection bij influenza

• Well-known phenomenon

• Meta-analysis (27 studies, n=3215):

– 11-35% bacterial co-infection

– Incidence depends on:

• Definition co-infection (microbiologically confirmed,…)

• Method/timing samples

• Pre-hospital AB

• Most frequent pathogens:

– S. pneumoniae

– MSSA/MRSA

– Ps. aeruginosa

Rice, CCM 2012

Martin-Loeches, ICM 2017

Klein, Influ Other Resp Viruses 2016



Retrospectieve 

studies

IPA No EORTC 

risk factor

Median time

between

D/ 

influenza-

IPA

ICU 

mortality

Subtype influenza 

(A/B)

Wauters, 2012

n=40 influenza ICU

Belgium, 2 centres

2009-2011

9/40 

(23%)

20%

(low dose

CS)

2 days 33% Influenza A 100% (all

H1N1)

VdVeerdonck, 2017

n=144 influenza ICU

Netherlands, 8 

centres

2015-2016

23/144 

(16%)

30% 6 days 61% Influenza A 91%

(52% H1N1, 48% not

typed)

Influenza B 9%

Ku, 2017

n=124 influenza ICU

Taiwan, 1 centre

2015-2016

21/124 

(17%)

35% (?) 5/21 =< 2 

days

16/21 > 2 

days

67% Influenza A 72%

(47% H1N1, 21% 

H3N2, 32% not

typed)

Aspergillus co-infection of severe influenza



What about corticosteroids (CS) and

influenza-associated aspergillosis

(IAA)?



Prina, CC 2016



Corticosteroids and influenza in ICU

• No benefit and probably even harm for CS during severe influenza:

– 2012 and 2018: Wauters et al.: CS before ICU admission independenly

associated with  IPA

– 2011: Kim et al.: CS independently associated with  mortality

– 2011: Martin-Loeches et al.: No independent association CS – mortality

– 2016: Delaney et al.: CS independently associated with  hospital mortality

• No benefit and probably even harm for CS during severe influenza, 

but balanced decision….

Kim, AJRCCM 2011

Martin-Loeches, Chest 2011

Wauters, ICM 2012

Delanay, CC 2016



CAP bij immuun 

gecompromitteerde patiënten

• Steeds opname

• Soms atypische beelden

• Verschillende diagnoses tegelijkertijd mogelijk (infectieus en niet-

infectieus)

• Resistente kiemen door AB profylaxe

• Aggressief op zoek gaan naar etiologie (cave complicaties!)

• Medicamenteus geinduceerde afwijkingen!

• Immuun reconstitutie syndroom!

• Pathogeen afhankelijk van immuun stoornis



Pathogeen in 

functie van 

immuun deficit



Patiënte is dag 32 postbeenmergtransplantatie, ontwikkelt dyspnee, 
hoge koorts, prikkelhoest en algemene malaise 

CMV pneumonitis









• Tijdstip na transplantatie (infecties: 75%)

- < 1 mnd: bacteriële pneumonie, invasieve schimmels

- 1-3 mnd: CMV, opportunisten (bv nocardia, PJP)

- > 3 mnd: late CMV pneumonie, mycobacteriose

• Denk ook aan niet-infectieuze infiltraten (25%)!!

- bijwerkingen chemo (ara-C – capillair lek; bleomycine, methotrexate)

- graft versus host disease (vanaf 3 mnd; denk eraan bij 

allogene transplanten)

- longoedeem, TRALI (in aansluiting op chemo, grote 
vochtload)

- posttransplant lymfoproliferatieve aandoening 
(nodulaire infiltraten bij longtransplanten)

- Idiopathic pneumonia syndrome: “ARDS” kort na stamcelTx

• Initiële benadering: graad van immuundysfunctie, CMV donor en recipient,  
soorten chemo, welke profylactische behandeling (bv bactrim profylaxe zeer 
efficiënt tegen PJP; quinolones bij neutropene koorts en strep viridans )

Aandachtspunten bij immuungecomprommiteerde



Immune reconstitution syndrome (IRIS)

• Paradoxale verslechtering van een 

infectie (bv pneumonie) na herstel van 

immuunsysteem

• Klassiek bij HIV na starten van HAART

• Bij TB, CMV, PJP,…

• R/ onderliggende kiem + corticoiden



Casus: postniertransplantatie

• 6 mnd na nier-pancreastranspl – diabetes

• Koorts en hoesten sinds 10 dgn

• Transfer spoed : klachten onder avelox

• C/E: temp 38.8, 10 lit O2, purulente sputa

• CRP 254 mg/lit, leuko 25 x 10*9, creat 2

• Staat onder tacrolimus en medrol 12 mg

• Over 2 dgn resp insuff onder meronem





Aspergillus: spectrum van ziekte

http://www.chestjournal.org/content/vol121/issue6/images/large/cb0224403001.jpeg
http://www.chestjournal.org/content/vol121/issue6/images/large/cb0224403001.jpeg


Aspergillus

• Moeilijke diagnose: sensitiviteit kweek laag, 
onderscheid kolonisatie – invasieve ziekte 
moeilijk; pathognomonische CT beelden enkel 
bij neutropene patiënten

• Toenemend in frequentie (brede groep 
immuungecompr.; inclusief cirrhose)

• Ook bij influenza!

• Lethale ziekte

• Belang van vroegtijdige diagnostiek 
(galactomannan bepaling in lavage vocht)



Halo sign

D 0-5

Air-crescent sign

D 10 -20

Air-space consolidation

D 5-10

DEVELOPMENT OF PULMONARY CAT-IMAGE
Caillot et al. J Clin Oncol 2001; 19:253-9

Neutropenia



66

Holtebeelden bij 
immuungecompromiteerden (bv mensen 
met systeemziekten) niet exclusief voor 
aspergillus fumigatus (denk ook aan 
nocardia, pseudomonas, tuberculose)



• blanco voorgeschiedenis

• 1 week algemene malaise, pijn onderste

ledematen, subfebrillitas

• 3 dagen snel progressieve dyspnee

• 1 dag hemoptoë

• C/E: bleek, tachypnee, sat 70%, hemodynamisch

stabiel, nog goed bewust, wel aan het uitputten

• Noodzaak tot onmiddellijke intubatie

Man van 31 jaar





• Hemoglobine 5.8 g/dl, MCV 84

• Leukocytose 34 x 10*9/lit, linksverschoven

• Bloedplaatjes 270 x 10*9/lit, normale PT en 

aPTT

• Creatinine 6.21 mg/dl, ureum 174 mg/dl

• Kalium 7.08 meq/lit

• CRP 63 mg/lit





Diffuse alveolaire bloeding

• Pneumonie veruit de frequenste oorzaak van infiltraten op 

ICU 

• Desalniettemin, alveolaire bloeding ikv systeemziekte moet 

eruit gefilterd worden in de brede groep patiënten met 

infiltraten (ong. 8 gevallen per jaar op medisch IZ in tertiair 

hospitaal)

• Anamnese extreem belangrijk (systeemziekte mag niet 

gemist worden !!!)

• Rx thorax: meestal aspecifiek (overwhelming beelden zowel 

passend bij pneumonie als andere oorzaken van infiltraten op 

ICU)



Oorzaken 

van 

alveolaire 

bloedingen



Diagnose systeemziekte

• Classificatie criteria: sensitiviteit en specificiteit 80-90 %, 

maar niet bedoeld om vasculitis van andere oorzaken te

onderscheiden.

• Anamnestische aanknopingspunten

• Echo abdomen: acuut nierparenchymlijden

• ANCA (PR3 en MPO), AGBMA, ANF, urine sediment.

• Voor granulomatose met polyangiitis: bij 42 % ICU ziekte

is de eerste manifestatie van de ziekte



VROEGTIJDIGE EN ACCURATE DIAGNOSE, AGGRESSIEVE 

BEHANDELING!

• Niet-specifiek respiratoir falen (DD pneumonie).

• Het kan de eerste manifestatie zijn !!

• Diverse klinische beelden (macroscopisch hemoptoe niet obligaat, 

bij 1/3 afwezig !!!)

• Wacht niet op de resultaten van de auto-immuunscreening (evt

sneltest)

• Diagnostische clues (reeds geruime tijd constitutionele

symptomen; “nefritisch” sediment; mononeuritis multiplex op EMG; 

eosinofilie bij eosinofiele granulomatose met polyangiitis (Churg-

Strauss); aanslepende neuskorsten bij granulomatose met 

polyangiitis (Wegener); combinatie nierfalen-respiratoir fallen (bv. 

Goodpasture)



Wegener: verschillende radiologische beelden mogelijk

Alveolaire bloeding Nodulaire infiltraten (soms cavernes)



Therapie respiratoir falen obv systeemlijden

• Corticosteroiden (urgentie!!) – cyclophosphamide voor
ANCA-geassocieerde vasculitis + Goodpasture

 3 dagelijkse dosissen methylprednisolone
250 mg – 1 gr

 IV cyclophosphamide 0,5 – 1 gr/m2

pulse dose/4 weeks

• Onderhoudsdosis methylprednisolon 1 mg/kg voor tenminste 1 
maand

• Soms Rituximab

• In geselecteerde gevallen plasmaferese (oa Goodpasture, 
granulomatose met polyangiitis)

• Niet beantwoorden aan therapie is zeldzaam



Man, 59 jaar.

Klinische presentatie

MVG:

ischemisch hartlijden

Herhaalde episodes VT

SP: (12/2004)

- hoge koorts, hoest en

uitgesproken dyspnee sinds 1 week

- verwezen voor bilat. pneumonie 

vanuit perifeer ziekenhuis

- Geen beterschap onder augmentin



Belang medicatie-anamnese !!!

SP: opname MIG-A met vermoeden bilaterale pneumonie

Echter bij KO: fijne crepitaties, RX voornamelijk perifere infiltraten

TO:

- bronchoscopie met lavage negatief voor pathogenen

- lavage: neutrofilair en beladen macrofagen

- normale wedge drukken en hoge zuurstof nood

Diagnose: tentatieve diagnose cordarone long met ARDS beeld

Beleid:

- stop cordarone en start steroiden met beterschap

- herstarten cordarone omwille van VT : recidief longlijden

- definitief stop cordarone en ICD 



Na 14d Medrol

Herstart cordarone Stop cordarone: ICD

ARDS



Medicamenteus geinduceerde infiltraten

• Cordarone

• Bleomycine

• Furadantine

• Nieuwe generatie medicatie (bv. checkpoint 

inhibitoren)

• Salazopyrine

• Methotrexaat

• …

Pneumotox.com



• Denk er altijd aan bij beelden die niet recupereren onder 

antibiotica, fijne crepitaties, eventueel eosinofilie, 

voorafbestaand longlijden, of perifere infiltraten

• Kan zich acuut presenteren en overwhelming

pneumonie met sepsis nabootsen

Medicamenteus geinduceerde infiltraten



• Chronische interstitiële pneumonitis (NSIP)

- meest frequent

- traag progressief: niet-productieve hoest en dyspnee

gewichtsverlies en subfebrillitas

• Organiserende pneumonie (OP) met of zonder bronchiolitis
obliterans (BOOP), wordt nu eerder COP genoemd

- minder frequent (25%)

- acutere presentatie: niet-productieve hoest en dyspnee

beeld van infectieuze pneumonie

• Acute pulmonale toxiciteit (beeld van ARDS)

- Amiodarone op ICU, bij thoracale heelkunde

- hogere mortaliteit

Klinische presentatie cordaronelong

R/Stop Cordarone en start Medrol



New drugs, new toxicities: immunotherapy

• Monoclonale Ab

• Tyrosine kinase inhibitoren

• Checkpoint inhibitoren

Verschillende beelden mogelijk: 

Cytokine-release syndroom met massief capillair 

lek

Interstitiele pneumonitis



New drugs, new toxicities: immunotherapy

https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art:10.1186/s13054-017-1678-1/MediaObjects/13054_2017_1678_Fig2_HTML.gif
https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art:10.1186/s13054-017-1678-1/MediaObjects/13054_2017_1678_Fig2_HTML.gif


Longoedeem of toch niet?

• 37-jarige vrouw, gekend met CCL

• 2dgn hoge koorts, rillingen, abdominale pijn, 

icterisch

• Spoedgevallen: diagnose van septische shock op 

basis van cholangitis, verwikkeld met DIC en 

acute nierinsufficiëntie

• Echo abdomen: verbrede galwegen, 

geïmpacteerde steen

• ERCP gepland, vooraf resuscitatie



• Initieel BD 70/40; echter na 3 gelo’s en 2E FFP en 

levophed 0.2 gamma normotens

• Na vulling goed aanspreekbaar, lage zuurstofnood

• Amoxi/clav en genta gestart

• Biochemie: leuko’s 35 x 10*9, plaatjes 40000, PT 45%, 

creat 2.02 mg/dl, CRP 400 mg/lit

• 1u30 na opname: plotse respiratoire distress, saturatie 

van 95% naar 50%, rozig sputum



Jonge vrouw met longoedeem tijdens resuscitatie voor cholangitis 
met septische shock



ARDS: acute respiratory distress syndrome



1. An osmotic gradient favoring fluid reabsorption from the interstitium is 

maintained by retention of serum proteins within the intravascular space. 

Fluid which does leak into the interstitium is transported to lymphatics

from which it is returned to the circulation. Finally, tight junctions 

between alveolar epithelial cells prevent leakage of fluid into the alveolar 

space. Arrows represent lymphatic movement; small circles represent 

protein. 
Mark D Siegel

Intact capillaries Capillair lek Interstitieel oedeem Alveolair oedeem



2. Breakdown of the capillary endothelial barrier allows leakage of serum 

proteins into the interstitial space, undoing the osmotic gradient which

normally promotes fluid retention . 

Mark D Siegel

Intact capillaries Capillary leak Interstitieel oedeem Alveolair oedeem



3. The quantity of fluid pouring from the capillaries overwhelms the 

capacity of the interstitium and the lymphatics, resulting in interstitial 

edema

Mark D Siegel

Intacte capillairen Capillair lek Interstitial edema Alveolair oedeemIntact capillaries Capillary leak



4. Breakdown of the alveolar epithelial barrier allows leakage of edema 

fluid into the alveolar space. 

Mark D Siegel

Intacte capillairen Capillair lek Interstitieel oedeem Alveolar edemaIntact capillaries Capillary leak Interstitial edema



ARDS Berlin definition
Mild Moderate Severe

Timing Acute onset within 1 week of a known clinical insult or 

new/worsening respiratory symptoms

Hypoxemia PaO2/FiO2 201-300

with PEEP/CPAP ≥ 

5

PaO2/FiO2 ≤ 200

with PEEP ≥ 5

PaO2/FiO2 ≤ 100

with PEEP ≥ 5

Origin of 

Edema

Respiratory failure not fully explained by cardiac failure or fluid

overload;

Need objective assessment (e.g. echocardiography) to exclude

hydrostatic edema if no risk factor present

Radiological                                                                        

abnormalities

Bilateral opacities – not fully explained by effusions, lobar/lung

collapse, or nodules

Additional

Physiological

Derangement

N/A N/A higher risk:

*VECorr > 13 L/min

or

CRS< 20 ml/cmH2O

*VEcorr = VE x PaCO2/40 (corrected for PaCO2)  JAMA, 2012



ARDS
• Risicofactoren:

• Epidemiologie:
– 59/100000 person years

– 10 - 15% ICU population

– 20% KV patients

Rubenfeld, NEJM 2005



During the early (or exudative)

phase, the lesion is

characterized by high

permeability pulmonary edema

followed by the formation of

hyaline membranes.

After seven to ten days, a

proliferative phase may

develop, with marked interstitial

inflammation, fibrosis, and

disordered healing.

ARDS: stadia



ARDS: therapie

• Causale/supportieve therapie

• Ventilatoir management:

– vermijd overdistentie longen

– recruteer long: PEEP

– prone positioning

– neuromusculaire blokkers

• Niet-ventilatoir management

– vocht therapie

– corticosteroiden



lage tidal volume 
(TV): 4-6ml/kg!!

Gattinoni , ICM 2005

Vermijd overdistentie longen



‘dependent

lung zones’

Recruteer long: PEEP
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Prone positioning



Prone positioning

Prone

Supine

End-expiration End-inspiration



Papazian, NEJM 2010

‘Severe’ARDS: 

PO2/FIO2<150

NMBA 48u

Neuromusculaire blockers (NMBA)

↑ oxygenation

↑ survival

↑ ventilator-free d

↓ organ failure

↓ barotrauma

no ↑ weakness
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Oxygenation 

Blood flow + FiO2 sweep gas 

CO2 removal  gasflow

ECMO: Rescue therapie

ECMO: extracorporele membraan oxygenatie
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Inhaled NO = iNO

• NO = krachtige vasodilatator

• Snelle inactivatie in contact met Hb

• Geen systemische vasodilatie (hypotensie!)
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Transfusion-related acute lung

injury (TRALI)
• Ernstige levensbedreigende complicatie van 

transfusietherapie; zeldzaam

• Beeld van koorts, dyspnee, longoedeem bij patiënt met 
normale EF (binnen de 6u na transfusie PC, plaatjes, 
FFP)

• Longschade door getransfundeerde antistoffen en 
fosfolipiden van oude cellen

• Risicofactoren: voorafbestaande sepsis, multipare
donoren, bloed dat bijna vervallen is

• Behandeling: herkennen!! (geen diuretica), supportieve
zorg, ARDS beademing, steroïden?



CONCLUSIE

• Infiltraten op ICU is frequent

• Meest frequente oorzaak is infectie

• Behandel als dusdanig rekening houdend met 

meest waarschijnlijke kiem

• Maar sluit steeds eventueel andere 

levensbedreigende oorzaken uit

• Indien verwachte evolutie afwijkend zoek naar 

complicaties of andere oorzaak!


