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AGP: aerosol genererende procedure 
PPE: Personal Protective Equipment 
Hoog-risico patiënt: een patiënt met hoesten, koorts of (verdenking) COVID-19 
 
 

Algemeen 

 Een substantieel deel van de geïnfecteerde mensen zijn ziekenhuismedewerkers 
 Aerosol genererende procedures (AGPs) vormen een risico voor medewerkers ondanks gepaste 

beschermende maatregelen 
 Probeer AGPs zoveel mogelijk te vermijden bij hoog-risico patiënten  
 Indien dit toch noodzakelijk is: wees extra scherp op onderstaande punten EN op je persoonlijke 

beschermingsmaatregelen 

Ben je bewust van:  

 Hoe jezelf te beschermen bij aerosol genererende procedures (AGPs) 

 De volgorde waarin je de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) aan en uit moet trekken  

 Handhygiëne 

 Nagenoeg alle verrichtingen van KNO-onderzoek en de meeste KNO-OK’s zijn AGPs 
 
Stop alle niet-urgente electieve chirurgie en poliklinische patiëntenzorg 

 Continueer de spoedzorg 

 Continueer de oncologiezorg en urgente zorg 

 Geef prioriteit aan andere urgente zorg op basis van het feit of de te verwachten klinische 
achteruitgang van uitstel van poli-bezoek of OK opweegt tegen het risico van het oplopen van COVID-
19 

 
De volgende KNO-verrichtingen zijn hoog-risico handelingen en worden als potentieel infectieuze AGPs 
beschouwd: 

 Poliklinische verrichtingen: 
o Rhinoscopia anterior, intraorale inspectie 
o Endoscopie (nasendoscopie, laryngoscopie) 
o Afname biopten KNO-gebied 
o Behandeling epistaxis 
o Alle handelingen rondom canule/tracheostoma 

 Chirurgische verrichtingen: 
o Chirurgie waarbij shaver en/of boor wordt gebruikt 
o Alle neusoperaties (en in het bijzonder FESS) 
o Alle intra- en transorale operaties (waaronder tonsillectomie en scopie) 
o Tracheotomie en alle andere OK’s betreffende de luchtweg 

https://m.youtube.com/watch?v=IbUMi3adGpc
https://youtu.be/b-fefEJ7YVM
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Adviezen bij uitvoeren AGP bij een hoog-risico patiënt 

 Alleen uitvoeren indien absoluut noodzakelijk 

 Waar mogelijk uitvoeren in een enkele kamer met gesloten deuren 

 Alleen medisch personeel dat nodig is om de procedure uit te voeren, is aanwezig 

 Verrichting wordt uitgevoerd door de beschikbare meest ervaren persoon, zodat de tijd van 
blootstelling zo kort mogelijk is 

 Een schort met lange mouwen (spatwaterdicht), handschoenen, spatbril en een FFP2-masker moeten 
worden gedragen door degenen die de procedure uitvoeren en degenen in de kamer 

 
Adviezen rondom chirurgische luchtweg bij een hoog-risico patiënt 

 Maak een moeilijke luchtweg/tracheotomieprotocol voor (verdachte) COVID-19-patiënten binnen uw 
ziekenhuis, of volg het protocol uit het Radboudumc 

 Vermijd bij een (verdachte) COVID-19 patiënt gebruik van masker-ballon-ventilatie of high flow 
ventilatie (jetventilatie, OptiFlow) 

 Volledige PPE-protocol volgens de ziekenhuisrichtlijn 

 Laat indien mogelijk de handeling uitvoeren door senior personeel, bijvoorbeeld hoofd-halschirurg en 
bij voorkeur overdag 

 Zorg ervoor dat er GEEN luchtflow aanwezig is in de trachea bij het openen van de luchtweg, dit zorgt 
voor spatten. Als de trachea geopend wordt, moet patiënt verslapt en de beademing gestaakt zijn 

 
Adviezen rondom endoscopie bij een hoog-risico patiënt 

 Endoscopie moet indien mogelijk worden uitgevoerd met digitale beeldopslag 

 *Indien mogelijk: maak gebruik van disposable videolaryngoscopen 

 *Bij conventionele laryngoscopen: advies om deze in een afgesloten bak uit de kamer af te voeren. NB 
bij desinfectie endoscoop moet medewerker tevens FFP2-masker gebruiken. NB advies géén hoesjes 
te gebruiken, aangezien de scoop toch gecontamineerd wordt en het verwijderen van het hoesje een 
extra handeling aan besmet materiaal toevoegt 

 Verricht geen starre endoscopie zonder camera 

 Vermijd het gebruik van lokale medicatie (decongestiva/verdoving) in sprayvorm. Indien nodig 
voorkeur voor aanbrengen op watten 

 Bij scopie onder narcose: vermijd masker-ballon ventilatie of high-flow ventilatie 
 
Overzicht beschermingsmaatregelen KNO/Hoofd‐hals chirurgie 
 

  

https://www.kno-leden.nl/leden/public/doc/Luchtwegmanagement%20in%20volwassen%20patiënten%20met.pdf
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Disclaimer 

 Deze leidraad is opgesteld door het COVID-19 redactie team van de NVKNO op basis van de bij de 
auteurs beschikbare informatie en kan worden aangepast n.a.v. nieuwe inzichten ten aanzien van het 
nieuwe SARS-CoV2 

 Deze leidraad kan worden gebruikt om ziekenhuisbeleid op te baseren, maar is geen richtlijn 
 De in dit document gegeven adviezen rondom PPE en materialen kunnen afwijken van uw ziekenhuis 

protocol. Het kan zijn dat vanwege beperkte beschikbaarheid van FFP2-mondmaskers lokaal gekozen 
wordt om bij hoog-risico behandelingen bij een onverdachte patiënt te volstaan met een chirurgisch 
masker 

 
 
Aanvullende informatie / links 

 Meer informatie en relevante links zijn te vinden op de speciale COVID-19 pagina op de website van de 
KNO-vereniging 

 
 
Literatuur 

1. Consensus statement: Safe Airway Society principles of airway management and tracheal intubation 
specific to the COVID-19 adult patient group. David J Brewster, Nicholas C Chrimes, Thy BT Do, Kirstin 
Fraser, Chris J Groombridge, Andy Higgs, Matthew J Humar, Timothy J Leeuwenburg, Steven 
McGloughlin, Fiona G Newman, Chris P Nickson, Adam Rehak, David Vokes and Jonathan J Gatward. 
Med J Aust 16 March 2020. 

2. ENT UK 
3. American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery 
4. Europe’s Doctors Repeat Errors Made in Wuhan, China Medics Say. Bloomberg. 
5. Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. Zou L, Ruan F, Huang M, et al. SARS-

CoV-2 N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1177-1179. doi: 10.1056/NEJMc2001737. Epub 2020 Feb 19. 
6. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. Van Doremalen N, 

Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-
CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17. doi: 10.1056/NEJMc2004973. [Epub ahead of print]  

7. Concept richtlijn COVID-19 RIVM https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19  

https://www.kno-leden.nl/leden/zoek?q=covid
https://www.mja.com.au/journal/2020/212/10/consensus-statement-safe-airway-society-principles-airway-management-and
https://www.mja.com.au/journal/2020/212/10/consensus-statement-safe-airway-society-principles-airway-management-and
https://www.entuk.org/covid-19
https://www.entnet.org/content/academy-supports-cms-offers-specific-nasal-policy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/europe-s-doctors-getting-sick-like-in-wuhan-chinese-doctors-say
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001737
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

