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Samenvatting 
De bloedsomloop van een pasgeborene wordt beoordeeld aan de hand van 
klinische parameters zoals hartfrequentie, bloeddruk en capillaire vulling. Alhoewel 
deze parameters klinisch goed bruikbaar zijn, geven deze parameters maar matig 
weer hoe de centrale bloeddoorstroming is. Bloeddoorstroming of flow van de 
centrale circulatie geeft een betere afspiegeling van de hemodynamische situatie 
tijdens de overgang van foetale naar de pasgeborene circulatie. Studies bij 
prematuur geboren kinderen hebben aangetoond dat een te lage flow geassocieerd 
is met een vertraagde neurologische ontwikkeling. 
Flow in de centrale circulatie kan worden bestudeerd met behulp van 
echocardiografische Doppler metingen van bloeddoorstroming in de grote vaten die 
het hart verlaten, of in de grote vaten die het hart binnenkomen. De meest gebruikte 
Doppler metingen van flow zijn de bloed uitstroom van het rechter hart (RVO), de 
bloed uitstroom van het linkerhart (LVO), en meer recent, bloed instroom van het 
rechter atrium door meting van de bloeddoorstroming in de vena cava superior 
(SVC flow).  
 
Hoofstuk 1 geeft een overzicht van de techniek, ontwikkeling en validatie van 
Doppler metingen bij pasgeborenen. De meeste Doppler parameters zijn ontwikkeld 
eind zeventiger jaren toen de echografische techniek beschikbaar kwam in de 
kliniek. Met de groei van de technische mogelijkheden van de echografische 
machines, groeide ook de diversiteit aan Doppler metingen. Het hoofdstuk beschrijft 
de methodologie en voor- en nadelen van Doppler metingen zoals ze zijn 
beschreven in de literatuur. Potentiële nadelen van Doppler metingen zijn de 
variabiliteit in de metingen van de diameter van de bloedvaten en de hoek van de 
meting voor de flow snelheid. 
De meetmethode van RVO, LVO en SVC flow en de mate van shunting over de 
ductus arteriosus en het foramen ovale worden uitgebreid beschreven in het 
hoofdstuk. We vonden een grote variabiliteit in de meetmethode van LVO, maar niet 
van RVO en SVC flow. De intra- en interobservator variabiliteit varieerde per 
gebruikte methode tussen de 1 en 22% voor LVO metingen, en tussen 4 en 14% 
voor RVO en SVC flow metingen. De nauwkeurigheid van LVO metingen in 
vergelijking met de Fick methoden of thermodilutie of varieerde tussen de 1 en 
36%. De nauwkeuringheid van RVO en SVC flow is nog niet onderzocht. De 
gemiddelde waardes gerapporteerd in de literatuur voor LVO in gezonde 
pasgeborenen varieerde tussen de 144 en 296 ml/kg/min, RVO tussen 200 en 450 
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ml/kg/min en SVC flow tussen 76 en 112 ml/kg/min. De diameter van de ductus 
arteriosus in zieke en gezonde premature kinderen varieerde tussen de 0 en 4.3 
mm wanneer deze werd bepaald in de parasternale doorsnede. 
Gezien de vermelde variabiliteit, is het belangrijk om gebruik te maken van uniforme 
methodologie en is goede training van de gebruiker noodzakelijk om in staat te zijn 
de gevonden waardes te interpreteren en toe te passen in de praktijk. Aangezien 
RVO en SVC flow de minste variatie laten zien zijn deze waardes het meest 
geschikt voor de kliniek. Voor longitudinale metingen is het waarschijnlijk beter 
alleen de eerst gemeten diameter te gebruiken voor LVO en RVO, en daarna alleen 
de variatie in flow snelheid te bepalen. Shunting over de ductus arteriosus gaat 
vaak gepaard met veranderingen in flow en kan het beste worden beoordeeld door 
metingen van de binnendiameter en flow snelheid van de ductus.  
 
Hoofstuk 2 geeft een overzicht van de huidige stand van kennis van de functionele 
echocardiografie (fECHO) als additionele diagnostische mogelijkheid in de klinische 
praktijk. Functionele echocardiografie is het bedside gebruik van echografie van 
longitudinale metingen voor hartfunctie, systemische en pulmonale 
bloeddoorstroming en intra- en extracardiale shunts. We beschijven hoe fECHO ons 
pathofysiologisch inzicht in zieke pasgeborenen met cardiovasculair falen kan 
verhogen. We presenteren 5 klinische scenario’s waar fECHO kan helpen in de 
klinische besluitvorming en we beschrijven huidig literatuur onderzoek die deze 
aanpak ondersteunt. Suggesties voor logistieke ondersteuning van de gebruiker en 
training programma’s worden gegeven met als doel het bereiken van een ‘rond de 
klok’ aanwezigheid van fECHO expertise in de neonatale intensive care. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft een prospectieve studie waar we interacties tussen hart en 
longen bestuderen. In 50 mechanische beademde pasgeborenen werd de eind 
expiratoire druk (PEEP)  kortdurend van 5 cmH2O naar 8 cmH2O verhoogd. Doppler 
metingen in de centrale bloeddoorstroming en simultane metingen van dynamische 
long functie (compliantie, luchtweg weerstand) voor, tijdens en na de interventie 
werden verricht. De bestaande opvatting dat een hogere PEEP leidt tot een 
verminderde bloed instroom in het hart was niet zo duidelijk in onze studie. Voor de 
gehele groep leidde de interventie tot een kleine daling in RVO, maar niet in SVC 
flow. Een derde van de pasgeborenen toonde een significante daling of stijging van 
SVC flow. Deze bevinding benadrukt hoe individuele fysiologische reacties kunnen 
verschillen met eenzelfde interventie. De pasgeborenen waarbij een verbetering in 
long compliantie gezien werd met de hogere PEEP   bleken ook een betere centrale 
bloeddoorstroming te hebben.   
 
In Hoofdstuk 4 wordt eenzelfde studie beschreven als in hoofdstuk 3, echter nu 
tijdens een rekruterings manoeuvre van de long met hoog frequente beademing. 
Met behulp van een stapgewijze verhoging van de gemiddelde beademingsdruk 
werd de long in 34 premature pasgeborenen met RDS gerecruteerd. De perifere 
oxygenatie (saturatie) werd gebruikt als indirecte parameter voor long volume. Een 
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verhoging van de gemiddelde beademingsdruk van 8 tot 20 cmH2O resulteerde in 
een gemiddelde daling van 17% in RVO, en geen verschil in SVC flow. Significante 
rechts-links shunt over de ductus arteriosus (>30% van de cardiale cyclus) was 
aanwezig in 26% van de kinderen, daarnaast was deze groep moeilijker succesvol 
te recruteren. Deze bevinding benadrukt dat tijdens stapsgewijze long recrutering 
verdere verhogingen in beademingsdruk moet worden gestopt als er geen 
verbetering is te zien in de perifere oxygenatie. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft metingen van de centrale bloeddoorstroming in een groep stabiele 
premature pasgeborenen na de transitie fase. Normaalwaarden voor RVO, LVO en SVC 
flow waren alleen beschikbaar tijdens de transitie fase. We bestudeerden 62 premature 
kinderen onder 32 weken zwangerschap op dag 7 en dag 14. De gemiddelde waarden en 
standaard deviaties voor RVO, LVO en SVC flow waren respectievelijk, 429(116), 296(74) 
en 89(33) ml/kg/min op dag 7 en 433(81), 300(79) and 86(26) ml/kg/min op dag 14. De 
waardes voor RVO en LVO zijn hoger dan de waarden bekend uit de literatuur tijdens de 
transitie fase. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft 20 premature kinderen met klinische aanwijzingen van 
ernstig cardiovasculair falen bij late septische shock. Septische shock in premature 
kinderen is de voornaamste oorzaak van mortaliteit na de transitie fase. De 
pathofysiologie van shock in kinderen en volwassenen wordt beschreven als een 
toestand met verlaagde vaatweerstand en relatieve of absolute hypovolemie, bij 
premature kinderen zijn hiervan echter nog geen gegevens bekend. We vonden 
hoge waardes van de centrale bloeddoorstroming bij de eerste symptomen van 
sepsis van alle kinderen, met gemiddelde waardes (SD) van RVO, LVO en SVC 
flow van respectievelijk 555(133), 441(164) en 104(39) ml/kg/min . Vijf kinderen 
overleden aan de gevolgen van de septische shock. De 15 overlevende kinderen 
vertoonden geen significante veranderingen in hun centrale bloeddoorstroming, 
gedurende de meetperiode, bij de kinderen die niet overleefden vonden we echter 
een grote daling in alle flow parameters (>50%) binnen 12 uur. We hebben 
geconcludeerd dat premature kinderen met septische shock na de transitie fase 
zich presenteren met een hoge bloed doorstroming en een lage systemische 
vaatweerstand, een daling van RVO of LVO van meer dan 50% is geassocieerd 
met mortaliteit. De grote veranderingen in de circulatie bij deze zieke kinderen 
benadrukt de noodzaak tot frequente hemodynamische monitoring en zo nodig 
aanpassing van de toegepaste interventies. 
 
Hoofdstuk 7 is een prospectieve studie waarin diverse klinische en echografische 
parameters worden vergeleken met de diameter van de ductus. De ductus diameter 
wordt beschouwd als gouden standaard voor de mate van shunting over de ductus.. 
De flow over elk bloedvat wordt bepaald door het drukverschil aan elke zijde en de 
vierde macht van de radius van het vat. In de eerste weken na de geboorte, is het 
drukverschil tussen de systemische en pulmonale circulatie redelijk stabiel. Dit 
maakt de ductus diameter de meest bepalende factor voor flow.  
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Bij kinderen met klinische symptomen verdacht voor een open ductus waren 95 
scans verricht. De patiënten werden ingedeeld in 3 groepen van ernst en type van 
presentatie: mild, ernstig en pulmonaal. Echografische metingen voor de mate van 
significantie van de ductus werden vastgesteld. De klinische en echografische 
parameters werden vergeleken met de diameter van de ductus arteriosus. De 
diameter werd geclassificeerd als gesloten, klein (<1.6 mm), matig (1.6 tot 2.0 mm) 
en groot (> 2.0 mm). 
De klinische presentatie is geen goede voorspeller van de diameter van de ductus 
arteriosus. De diagnostische accuratesse van de meeste echografische parameters 
was goed (AUC > 0.80) in het voorspellen van een aanwezige ductus arteriosus, 
echter matig (AUC < 0.80) in het voorspellen van een matige of grote ductus 
arteriosus. Alleen retrograde flow in de Aorta Descendens en een lage flow snelheid 
in de ductus arteriosus gaven de best voorspellende waarde voor een grote ductus 
arteriosus.  
 
Toekomst perspectieven 
De cardiovasculaire status is een belangrijk gegevent in neonatale intensive care. 
Onderzoek heeft nieuwe inzichten gegeven in de pathofysiologie van circulatie en 
de relatie tussen bloed doorstroming en ontwikkelingsuitkomst.1 De meest gebruikte 
parameters voor evaluatie van de bloedsomloop (zoals bloeddruk, capillary refill en 
lactaat) zijn slechts matig gerelateerd aan bloed flow. Klinische trials die gebruik 
maakten van deze parameters laten zien dat de interventies niet altijd het gewenste 
effect hebben op de bloed flow.2 Deze bevindingen laten zien dat meer onderzoek 
in neonatale hemodynamiek met Doppler metingen van de centrale 
bloeddoorstroming noodzakelijk is.3 De methodologie van Doppler metingen 
verdient nog meer aandacht. De nauwkeurigheid van de gebruikte Doppler 
metingen wordt momenteel onderzocht met fase-contrast MRI.4 Voor de klinische 
toepasbaarheid is het nodig dat de inter-rate variabiliteit van longitudinale metingen 
wordt verminderd. De grootste variatie wordt veroorzaakt door de meting van de 
ductus diameter.  De variabiliteit kan worden verminderd als gebruik gemaakt wordt 
van percielen in plaats van absulute waardent. Longitudinale metingen zijn echter 
de beste voorspellers van morbiditeit en mortaliteit en niet de absolute waardes.5 

Meer onderzoek is nodig naar het effect van interventies op bloed flow en klinische 
uitkomsten. Er zijn tot op heden maar weinig gerandomiseerde studies verricht naar 
de effecten van cardiovasculaire ondersteuning en lange termijn uitkomsten.6-8 
Standaard randomisatie van hoog risico babies met 2 behandelings strategieen is 
mogelijk. Hierbij moet geprobeerd worden om cross-over naar de alternatieve 
therapie te voorkomen om een beter inzicht te geven in de effecten van interventie 
op cardiovasculair falen. Een andere mogelijkheid is het randomiseren bij 
verschillende drempel waardes van bloed druk en bloed flow is. Trials zullen echter 
gebruik moeten maken van metingen die op een gestandaardiseerde wijze zijn 
verkregen.  
De sleutel tot een succesvolle trial is het bepalen van de juiste uitkomstmaat (korte 
en lange termijn) en het bepalen van de juiste diagnose van het cardiovasculaire 
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probleem.  Voorbeelden van diagnose problemen zijn: de definitie van een 
hemodynamisch significante ductus arteriosus die niet eenduidig is in diverse 
gerandomiseerde onderzoeken9 of het gebruik van bloeddruk als enige 
selectieparameter voor cardiovasculair falen.  De informatie die kan worden 
verzameld met functionele echocardiografie is vergelijkbaar met 
laboratoriumwaarden en andere vormen van radiodiagnostiek. De meerwaarde van 
‘bedside’ functionele echocardiografie kan alleen worden bereikt als het gebruikt 
wordt door de behandelend klinicus, en niet door consulterende specialisten of 
researchers. Zoals met vele diagnostische testen zijn er nog geen studies die 
aantonen dat met behulp van functionele echocardiografie de klinische uitkomst kan 
worden verbeterd. De waarde als onderzoeksinstrument van de snel veranderende 
hemodynamische toestand bij neonaten en in het bijzonder prematuren is nu wel 
zodanig onderbouwd dat deze vorm van diagnostiek kan worden gebruikt in de 
klinische praktijk. 
 
 
1. Evans N. Assessment and support of the preterm circulation. Early Hum Dev.2006;82(12):803-10 
 
2. Evans N. Support of the preterm circulation: keynote address to the Fifth Evidence vs Experience 
Conference, Chicago, June 2008. J Perinatol. 2009;29 Suppl 2:S50-7 
 
3. Kluckow M, Seri I, Evans N. Functional echocardiography: an emerging clinical tool for the 
neonatologist. J Pediatr. 2007;150(2):125-30 
 
4. Groves A; Chiesa G; Durighel G; Uribe S; Hajnal J; Razavi R; Edwards D. Repeatability and internal 
validation of magnetic resonance assessment of cardiac function in newborn infants. Acta Ped 
2009;98:24-25 
 
5. Kluckow M, Evans N. Low superior vena cava flow and intraventricular haemorrhage in preterm 
infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2000;82(3):F188-94 
 
6. Lundstrøm K, Pryds O, Greisen G. The haemodynamic effects of dopamine and volume expansion in 
sick preterm infants. Early Hum Dev. 2000;57(2):157-63 
 
7. Osborn D, Evans N, Kluckow M. Randomized trial of dobutamine versus dopamine in preterm infants 
with low systemic blood flow. J Pediatr. 2002;140(2):183-91 
 
8. Paradisis M, Evans N, Kluckow M, Osborn D. Randomized trial of milrinone versus placebo for 
prevention of low systemic blood flow in very preterm infants. J Pediatr. 2009;154(2):189-95 
 
9. Zonnenberg I, de Waal KA. The definition of a hemodynamic significant ductus arteriosus in 
randomized trials; a systematic literature review. ESPR Copenhagen 2010A 




