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Inleiding 

 Zie voor algemeen ECMO protocol voor werking ECMO en algemene afspraken 

 VA-ECMO wordt gebruikt bij cardiorespiratoir falen, maar kan ook gebruikt worden bij geïsoleerd rechter of linker 
ventrikelfalen (als een soort VAD). 

Doel 

 Het doel van VA-ECMO is om het ontlasten van het hart , waarborgen weefselperfusie en voorkomen van extra 
longschade door toepassen van longprotectieve beademing.  

o Longprotectieve beademing, zie beademing. 
 TV < 4 ml/kg (soms zelfs maar 50 ml), 
 Pinsp < 25, PEEP hoog houden 10-15 cmH2O 
 beademingsfrekwentie verlagen naar 10/min 
 FiO2 afbouwen naar 40% 

Indicaties 

 VA-ECMO wordt gebruikt bij cardiogene shock  (o.a. postcardiochirurgie, na myocard infarct, myocarditis) niet 
reagerend op volume resuscitatie, inotropica en vasopressoren en IABP of  Impella. 

 VA-ECMO is een overbrugging tot herstel van hart- en/of longfunctie (bridge to recovery) of tot een andere 
behandeling kan worden gestart (bridge to decision, bridge to LVAD, bridge to transplant). 

 Een behandeling met VA-ECMO is afhankelijk van indicatie. 
o Myocardiale stunning na cardiochirurgie duurt 5-7 dagen. 
o Myocarditis weken 

SAVE-score 

 De verwachte overleving met VA-ECMO kan doormiddel van de SAVE -score bepaald worden 

Contraindicaties 

 Er zijn geen absolute contraindicaties. Per patiënt dient een afweging gemaakt te worden t.a.v. proportionaliteit 
en potentiële voor- en nadelen. 

 Relatieve contraindicaties zijn: 
o Aorta insufficiëntie 
o Cardiac arrest met onzekere neurologische uitkomst 
o Contraindicatie voor antistolling (zoals recente hersenbloeding) 
o Gemetastaseerde maligniteit 
o Gevorderde leeftijd 

Werking VA-ECMO 

A. Algemeen 

 Zie algemeen ECMO protocol. 

 Gedurende de eerste dagen zal sedatie (en eventueel verslapping) nodig zijn. 

 Zodra mogelijk wordt de sedatie afgebouwd en gestreefd naar een wakkere patiënt die spontaan ademt (ASB, 
PEEP hoog laten). 

 Hierbij kan het vroegtijdig plaatsen van een percutane tracheostoma handig zijn. 

 Tijdens VA-ECMO kan de heparine bij bloedingsproblemen, mede in overleg met perfusionist, eventueel voor 
 langere tijd gestaakt worden. 

http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=8C9E5526-ED6E-4A04-AAA5-FE1848F91AA0
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=36eb6311-8476-4b16-b352-5d3bb1774e23
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b8ca8694-3fe7-4238-9af8-42931d2046ef
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=B1238935-D73C-42BE-995D-7AE3094BF76D
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B. VA-ECMO-fysiologie 

ECMO-fysiologie 

 Door middel van een veneuze canule wordt bloed uit het veneuze systeem gehaald en door de oxygenator 
gepompt, waar zuurstof toegevoegd en CO2 afgeblazen wordt. Dit met zuurstof verrijkte bloed wordt middels een 
tweede canule in het arteriële systeem teruggegeven. 

 De totale flow bij de patiënt wordt bepaald door de optelsom van flow van de ECMO en de eigen CO. De ECMO 
geeft een laminaire flow (centrifugaalpomp), terwijl de linker ventrikel een pulsatiele flow geeft. Elke pulsatiliteit in 
de arteriecurve wijst dus op output van de linker ventrikel (tenzij er een IABP in situ is). Terugkeer van spontane 
pulsatiliteit wijst dus op verbetering van de linker ventrikel output (verbeterde vullingsstatus of functie). 

 De arteriële saturatie wordt bepaald door de ECMO (flow en FiO2) in combinatie  met eigen CO en longfunctie 
van de patiënt. De flow van de ECMO wordt in belangrijke mate bepaald door grootte van de canules en de 
ingestelde rotatiesnelheid. 

 Er is altijd menging van geoxygeneerd ECMO bloed met al dan niet goed gesatureerd bloed uit de linker 
ventrikel. Dus bij hypoxisch pulmonaal falen, mengt gedeoxygeneerd bloed zich met ECMO bloed, wat zou 
kunnen leiden tot arteriële hypoxemie. Dit is des te kritischer bij een hyperdynamische circulatie. Het kan nodig 
zijn om de ECMO-flow te verhogen. 

 De plaats van menging hangt af van de positie van de arteriële canule en de eigen CO. Dus bij perifere arteriële 
canulatie (a . femoralis of a. subclavia)  in combinatie met een goede linker ventrikelfunctie (bij pulmonaal falen) 
ontstaat er een lage arteriële saturatie  in de aorta ascendens.   Hierbij kan hypoxemie optreden van de met 
name coronairen en hersenen. Als er nauwelijks linker ventrikelfunctie is, zal hypoxisch pulmonaal falen pas een 
rol gaan spelen als de linker ventrikel functie verbetert. 

 De CO2 removal wordt bepaald door de ingestelde sweepflow. Hoe hoger de sweepflow hoe meer CO2 wordt 
verwijderd. 

ECMO-flow 

 De flow van de ECMO wordt bepaald door de gekozen rotatiesnelheid in combinatie met de vullingstoestand (in 
te schatten aan de hand van de negatieve aanvoerdruk), de diameter van de canules en bloeddruk van de 
patiënt (afterload van de pomp). 

Canulering 

 VA-ECMO wordt bij voorkeur gedaan met een canule (23-26 Fr) in de v. femoralis (opgevoerd tot het rechter 
atrium) en een terugvoerende canule in de a. subclavia re. 

o Alternatieven zijn: 
 Centrale canulatie waarbij via thoracotomie een aanvoerende canule in het rechter atrium en een terugvoerende 

canule in de aorta wordt geplaatst. 
 Perifere canulatie waarbij de aanvoerende canule in v. femoralis en terugvoerende canule in de a. femoralis 

wordt geplaatst (hierbij bestaat  het gevaar van coronaire en cerebrale ischaemie (zie boven) en ischaemie van 
het gecanuleerde been). 
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 VA-ECMO v. femoralis –  a. subclavia rechts 

 De arterielijn moet bij deze vorm van VA-
ECMO ALTIJD geplaatst worden in de a. 
radialis links (of in de a. femoralis) omdat: 

o De rechter radialis drukcurve verstoord wordt 
door de ECMO-flow. 

o De arteriële bloedgas van de linker a. radialis 
het meest betrouwbaar de oxygenatie van de 
patiënt weergeeft. 

 
VA-ECMO v. femoralis – a. femoralis 

 Hierbij moet ALTIJD de arteriële saturatie in 
de rechter a. radialis worden bepaald. 

 Bij perifere ECMO-canulatie in de a. en v. 
femoralis is er een gevaar  op coronaire en 
cerebrale hypoxemie (zie overwegingen bij 
ECMO fysiologie). Hierbij kan een extra canule 
in de vena jugularis worden overwogen (VAV-
ECMO), waardoor geoxygeneerd bloed aan de 
rechter ventrikel wordt aangeboden. 

C. Management ECMO en beademing 

Startfase VA-ECMO 

 De FiO2 wordt bij het starten van de ECMO op 100% gezet. 

 Verhoog de ECMO-flow (RPM) tot een arteriële saturatie van  >90% wordt bereikt. Overwogen  kan worden om 
initieel een hoge ECMO-flow te draaien (normalisatie lactaat). Daarna is een ECMO-flow van  60 ml/Kg/min over 
het algemeen voldoende. 

 Titratie van ECMO-flow geschiedt verder op geleide van SvO2 en/of andere circulatie parameters.   

 De sweepflow wordt zo ingesteld dat de arteriële pH normaliseert (7,35-7,45). 

  
Beademing 

 Indien nodig (bij hypoxisch pulmonaal falen) wordt de beademing afgebouwd  met als doel longprotectief te 
beademen om verdere longschade te voorkomen, maar de longen wel gerecruteerd te houden. De PEEP wordt 
daarom langzaam afgebouwd. 

 Bij perifere ECMO met arteriële canule in de a. femoralis (en in mindere mate bij subclavia canulatie)  kan het 
nodig zijn een hogere PEEP en FiO2 te handhaven, anders bestaat er gevaar van coronaire en/of cerebrale 
hypoxemie . 

 Agressieve recruitment manoeuvres dienen vermeden te worden. 

 Bij hypoxie of hypercapnie wordt als eerste aanpassingen aan de ECMO gedaan. 
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 Longprotectieve beademing (stappenplan): 
o De inspiratoire druk (Pinsp) kan vrij direct afgebouwd worden tot ≤ 25cm H2O. Dit leidt tot TV 4-6 ml/kg. 

Ook kleinere TV kunnen geaccepteerd worden. 
o Beademingsfrekwentie direct afbouwen naar 10 
o FiO2 langzaam afbouwen naar 40% (zie ook overwegingen bij perifere canulatie) 
o PEEP in eerste instantie handhaven, later zeer langzaam afbouwen (bv 2 cm H2O per dag) naar 10 cm 

H2O. 
o Bij stabilisatie van de patiënt wordt de sedatie afgebouwd en gestreefd naar ASB beademing. 
o Bij uitzicht op langdurige VA-ECMO behandeling heeft tracheostoma de voorkeur. 

  
Circulatie 

 De positief inotrope medicatie en/of gebruik van NO kan redelijk snel worden afgebouwd tot stop. Behoud van 
enige pulsatiliteit (opengaan van de aortaklep)  lijkt verstandig ter preventie van  intracardiale stolselvorming. 
Veelal is wel enige vasopressie nodig (streven naar een MAP > 65 mmHg) 

 Per patiënt dient er een afweging te worden gemaakt t.a.v. verwijderen van aanwezige IABP. IABP verhoogt de 
coronaire perfusie en vermindert de kans op LV dilatatie (wat kan leiden tot longoedeem). Daarnaast kan IABP  
nodig zijn bij het weanen van de ECMO.  

 Veelal zijn deze patiënten overvuld en dient er gestart te worden met ontwatering (diuretica of middels CVVH). 
De CVVH-machine kan rechtstreeks aan het ECMO-circuit worden aangesloten (door perfusionist). 

  
LV overload 

 Bij toename van longoedeem moet gedacht worden aan overload van de linker ventrikel. Dit treedt vooral op bij 
ontbreken van linker ventrikelactiviteit (geen pulsatiele flow op arterielijn) terwijl via coronairen en bronchiaal 
vaten toch enige vulling van de linker ventrikel optreedt. Ook kan de ECMO-flow leiden tot een toename van de 
linker ventrikel afterload. Met echocardiografie kan dit beeld worden bevestigd (distensie LV in combinatie met 
een aortaklep die niet open gaat) 

 Behandelingsopties zijn: 
o Verhoging van cardiale contractiliteit dobutamine/milrinone 
o Verlaging van LV afterload: verlaging EMCO-flow (indien mogelijk), gebruik IABP/Impella. 
o LV drainage (LVent), percutaan canule LV, transseptale septostomie. 

D. Weanen 

 Met weanen kan worden begonnen bij herstel van cardiale (en pulmonale) functie. Bij cardiale stunning  is dit 
veelal binnen 7 dagen, bij myocarditis duurt dit langer. 

 Indien geen herstel opgetreden is, dient overleg plaats te vinden over de verdere plannen (bridge naar  
transplantatie, LVAD). Als alleen een respiratoir probleem resteert kan switch naar  VV-ECMO worden 
overwogen (Avalon catheter). 

 Herstel van linker ventrikelfunctie kan worden opgemerkt door toename van de pulsatiliteit van de arteriecurve.  

 Stappen: 
o De ECMO-flow wordt met stappen van 0,5-1 L/min afgebouwd  tot 2 L/min (24-36 uur) op geleide van 

 haemodynamiek. 
o Zorgt bij een ECMO-flow van +/- 1 L/min voor een adequate APTT. 
o Bij ECMO-flow van 2,0 L/min dient er een afweging te worden gemaakt tussen het verwijderen van ECMO 

of eerst de flow verder af te bouwen tot 1L/min. 
o In deze fase kan het van belang zijn om inotropische ondersteuning te verhogen of te initiëren. Eventueel 

(terug)plaatsen van IABP. 
o Gebruik van Echo-cardiografie in de weaningsfase ter evaluatie  van contractiliteit van het hart, aan de 

ECMO, is lastig, omdat het hart niet maximaal belast wordt. Maar  kan toch een plaats hebben ter 
evaluatie falen weanen (plaats van ECMO-canules, pericardeffusie enz.)   

Problemen tijdens VA- ECMO 

 Zie voor problemen algemeen ECMO protocol. 

http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=E6CEAB9E-B537-4C48-9472-F8BDE5270172
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http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=E724C1B3-AB2F-4993-905C-24DB98A5EE45
http://iprova.lumc.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=a261e903-691e-45c3-bc42-b18fc1d077b6
http://iprova.lumc.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=155bc5cf-5e92-4bd0-9ef3-f50b1ad5ef4d
http://iprova.lumc.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=1cf4f8c9-5ddb-4fa8-923c-defdfbdabea4
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=521988fd-46d0-4731-af10-bce4fc67f5a3
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a99a4a33-684c-4ad3-a3be-daf1250f9cee
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a99a4a33-684c-4ad3-a3be-daf1250f9cee
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=74334d0c-48e9-494d-bd39-bd9542999f97
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=74334d0c-48e9-494d-bd39-bd9542999f97
http://iprova.lumc.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1b6b182d-a214-48e2-8869-b278bd29575a
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