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NON-INVASIEVE
BEADEMING

NON-INVASIEVE BEADEMING VERMINDERT KOSTEN.

NON-INVASIEVE BEADEMING VERLAAGT HET RISICO 
OP ZIEKENHUISINFECTIES.

Factsheet

In Europa bedragen de kosten voor een non-invasief beademde patiënt met een 
longontsteking 10.300 Euro, terwijl bij een geïntubeerde patiënt de kosten 
kunnen oplopen tot 25.000 Euro. (Schönhofer 2006)

Non-invasieve beademing kan buiten de intensive care-afdeling gegeven worden, 
op speciale verpleegafdelingen, wat kosten verlaagt. (Bülow 2007)

Invasieve beademing geeft een hoger risico op ziekenhuisinfecties - met name 
beademingsgerelateerde pneumonie (VAP) - wat in aanmerkelijk hogere kosten 
resulteert. (Schönhofer 2008)

Beademingsgerelateerde pneumonie (VAP) zorgt voor 12.000 dollar aan extra 
kosten per patiënt. (Warren 2003)

Volgens een Amerikaans onderzoek uit het jaar 2000 zorgen ziekenhuisinfecties 
in Amerikaanse ziekenhuizen voor een jaarlijkse kostenpost van 29 miljard dollar. 
(Institute of Medicine 2000, zie ook Robert Koch Institute 2002)

Invasieve beademing geeft een risico op ziekenhuisinfecties. (Schönhofer 2008)

In het geval van non-invasieve beademing betekent het ontbreken van een tube dat 
er minder ziekteverwekkers in de longen en luchtwegen terechtkomen, wat resulteert 
in minder ziekenhuisinfecties. (Kuhlen 2008)

Patiënten die non-invasief beademd worden hebben minder invasieve interventies 
nodig zoals b.v. intraveneuze catheters die nodig kunnen zijn voor sedatie tijdens 
invasieve beademing. (Nava 2006, Büow 2007)
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NON-INVASIEVE BEADEMING KAN HET AANTAL COMPLICATIES 
VERMINDEREN.

NON-INVASIEVE BEADEMING VERKORT DE OPNAMEDUUR
IN HET ZIEKENHUIS.

NON-INVASIEVE BEADEMING VERBETERT DE KWALITEIT VAN 
LEVEN VOOR DE PATIËNTEN.

Non-invasieve beademing vermindert de duur van het ziekenhuisverblijf 
met gemiddeld drie dagen. (Ram 2004)

Non-invasieve beademing verkort de ontwenningsfase, wat resulteert in een 
korter verblijf van patiënten op de IC en in het ziekenhuis. (Ferrer 2003)

In het geval van invasieve beademing zorgen ontwenning en mogelijke infecties 
voor een langer verblijf op de IC, met als gevolg verhoogde kosten en bezetting 
van spaarzame IC-bedden. (Nava 2006)

Bij non-invasieve beademing hoeft de patiënt niet gesedeerd te worden.
(Kuhlen 2008)

Bij invasieve beademing is anesthesie vereist.
(Schönhofer 2008)

Patiënten die non-invasief worden beademd kunnen mogelijk een korte periode zonder 
masker wat een gesprek met artsen over hun toestand mogelijk maakt, zij kunnen praten 
met bezoekers en ook iets drinken. (Nava 2006, Bülow 2007)

Bij non-invasieve beademing ligt het aantal mogelijke complicaties 62 procent lager. 
(Ram 2004)

Non-invasieve beademing voorkomt interne verwondingen, bijvoorbeeld van de luchtpijp. 
(Ram 2004)

Het risico op een longontsteking die is gerelateerd aan intubatie neemt elke dag dat 
een tube wordt gebruikt met 1% toe. (Nava 2006, Elliott 2004)

62%
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Vroegtijdige non-invasieve beademing vermindert de noodzaak van intubatie 
(Elliot 2004) met 59 procent. (Ram 2004)

NIV [...] wordt geassocieerd met een lager risico op longontsteking en sterfte 
dan endotracheale intubatie. (Carlucci 2001)

Bij langdurig gebruik kan invasieve beademing resulteren in spierafbraak. 
(Schönhofer 2008)

Non-invasieve beademing van patiënten vermindert het risico van behandelingsfouten 
met meer dan 50 procent. (Ram 2004)
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NON-INVASIEVE BEADEMING VERLAAGT DE STERFTECIJFERS.

Het sterftecijfer van COPD-patiënten die non-invasieve beademing gebruiken, 
daalt met 48 procent. (Ram 2004)

NPPV leidt tot minder heropnames in het ziekenhuis. (Conti 2002)

Beademingsgerelateerde pneumonie (VAP) verhoogt het sterftecijfer tot 50 procent. 
(Warren 2003)

Bij patiënten die non-invasieve beademing gebruiken daalt het risico van 
behandelingsfouten van 27 tot 15 procent. Volgens een ander onderzoek kan 
dit cijfer zelfs met meer dan 50 procent worden verlaagd. (Plant 2000, Ram 2004)
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