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Geen belangenverstrengeling te melden



Inhoud & Leerdoelen
• Opname criteria IC na longchirurgie

• Kennis nemen van de actuele literatuur

• Richtlijnen longchirurgie mbt IC opname
• Kennis nemen van de actuele richtlijnen

• IC en PACU
• Kennis nemen van de opnamecriteria van IC en PACU

• Heropname IC
• Toepassen van theoretische kennis aan praktijkcasus



• Periop mortaliteit 1-7.6% 
• (Crino et al. Ann Oncol 2010 Suppl 5;v103-115)

• Meeste patienten met gecompliceerd beloop via ICU

• Kunnen we dat voorkomen door ICU opname criteria goed te 
formuleren en toe te passen?



Literatuur
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Criteria for postoperative admission to the ICU were: 

(1) standard pneumonectomy if CI >0 and/or ASA >1, 

and/or abnormal spirometry or arterial gas analysis;

(2) extended pneumonectomy; 

(3) lobar resection if CI >3 and/ or ASA >2; 

(4) lobar resection if FEV 1 < 60% of predicted; 

(5) lobar resection if FEV 1 between 60 and 80% and PaCO2 >45 mm Hg



ASA score, predictive postoperative DLCO, and PPP 

(Predicted Postoperative Product) are independent 

predictors of a need for admission to an ICU. 

PPP: The predicted postoperative (ppo)FEV1 multiplied by 

the ppo DLCO, both expressed as % of predicted value











Ann Thorac Surg 2008;86:213–9



• 1297 patiënten

• Pre-op ruime analyse
• Middels ROC gekeken wat beste afkapwaarde was van 

predictoren

• Postop gekeken wie naar IC moest

• Daarmee regressie analyse

• Derivatie en validatie set







Bootstrapping





• Retrospectief

• 6 jaar 425 longresecties (2003 – 2008)



ROC AUC 0.66



Conclusie

• Brunelli score matig voorspellend voor IC opname



The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery ●2007 Volume 133, Number 2 325









• 1169 patiënten

• 30 (2,6%) ongepland naar ICU
• Met mortaliteit 26,7% ipv 0,2%

• Geassocieerd met ICU admission
• Open surgical approach OR 5,25

• Volatile anaesthesia OR 2,08















2015



• Prospectief observationele studie

• Alle patiënten postop naar de ICU

• Vooraf criteria opgesteld op grond waarvan een 
voorspelde postop IC opname nodig of noodzakelijk 
zou zijn (=model)



Criteria voor IC opname

1. Planned pneumonectomy; 

2. Severe/very severe COPD (FEV1 / FVC < 0.7 and FEV1  < 50% 

predicted); 

3. Severe restrictive lung disease (FVC < 50% predicted);

4. Ppo-FEV1  or ppo-DLCO < 40%; 

5. SpO2  on room air at rest < 90%; 

6. Need for cardiac monitoring as a precautionary measure;

7. ASA physical status ≥  3.





• 39 patiënten hadden 89 complicaties
• 30 dagen mortaliteit 2,5%

• 24 (20%) waren voorspeld IC behoeftig
• 16 hiervan gecompliceerd belopen
• 8 ongecompliceerd (hiervan 6 pneumonectomie)

• 14 geen IC voorspeld maar toch gecompliceerd belopen

• Accuracy: 81.6%
• Sensitiviteit: 53.3%
• Specificiteit: 91%
• PPV: 66.6%
• NPV: 85.4%



IC of afdeling?

Conclusie van de studies:

Er bestaan scoringssystemen die IC behoefte voorspellen

Geen van de scoringssystemen voldoet 



Guidelines



ACCP guidelines

Postoperative ICU management not described



Postoperative ICU management not described





Postoperative ICU management not described



Postoperative ICU management not described



OLVG protocol





Postoperative ICU management not described



Opname criteria ICU OLVG

Prioriteit 2
Patiënten die intensieve monitoring en mogelijk directe 
interventie behoeven. ….. Bijvoorbeeld patiënten met 
chronische comorbiditeit en daarbij een acute ziekte of 
grote operatie.



IC of PACU?





“Deze postoperatieve patiënten behoeven intensieve 

bewaking en/of behandeling die gericht is op het 

stabiliseren van de vitale functies postoperatief met de 

verwachting dat dit binnen een etmaal gerealiseerd is 

en welke door de anesthesioloog geboden kan 

worden” 





IC of afdeling?

Conclusie Richtlijnen

De richtlijnen geven geen advies wie er naar IC moet en wie naar 
PACU of naar de afdeling



Praktijk
• Afspraken wisselen tussen ziekenhuizen

• Geen goed predictie model
• Onzeker of meer IC wel betere uitkomst genereert

• Via PACU of ‘high care’ mogelijk
• Kennis en ervaring

• Pneumonectomiën iha in de literatuur wel naar ICU

• Intensivisten hebben liever iemand te vaak dan te weinig

• IC betrekken in basis afspraken (gezien 
hoofdbehandelaarschap)



IC of afdeling?

Conclusie

Er bestaan scoringssystemen die IC behoefte voorspellen

Geen van de scoringssystemen voldoet 

Het is onduidelijk of gebruik van de scoringssystemen kan leiden tot 
een betere klinische uitkomst

De richtlijnen geven geen advies wie er naar IC moet en wie naar 
PACU of naar de afdeling



De twee belangrijkste 
predictoren voor 
complicaties en IC opname 
zijn

a. ppo FEV1 en SpO2

b. ppo FEV1 en ppo DLCO

c. ppo DLCO en leeftijd

d. Comorbiditeit en ASA

a. Is een belangrijke maat in de 
keuze voor OK naast FEV1 en 
DLCO

b. Is vooral van belang bij cardiaal 
belaste patiënten

c. Heeft relevantie bij IC patiënten 
mbt de prognose

d. Kan helaas niet op de IC gemeten 
worden aan de beademing

De VO2 max



Dank voor uw aandacht


