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Samenvatting

Respiratory distress syndrome (RDS) is de meest voorkomende oorzaak van respiratoire 
falen bij preterme neonaten. RDS wordt voornamelijk gekarakteriseerd door een tekort 
aan surfactant met als gevolg alveolaire collaps en een verlies in longvolume. Deze 
veranderingen zullen leiden tot een verslechterde longfunctie met een verhoogd risico 
op respiratoir falen en secundaire longschade. Het primaire doel van respiratoire 
ondersteuning is dan ook het herstellen van het eind-expiratoir longvolume tot functionele 
residuaal capaciteit (FRC) met als gevolg herstel van longfunctie en gaswisseling, en het 
minimaliseren van longschade. Een complicerende factor in deze behandelingsstrategie 
is het gebrek aan apparatuur om eenvoudig, non-invasief en aan het bed longvolume 
te meten bij (beademde) preterme neonaten. Hier is mogelijk verandering gekomen 
met de introductie van Electrical Impedance Tomography (EIT). EIT is een techniek die 
veranderingen in impedantie meet in een dwarsdoorsnede van de long, welke een hoge 
correlatie hebben met daadwerkelijke veranderingen in luchthoudendheid (aeratie) 
van de long. In dit proefschrift gebruikten we EIT om de effecten van verschillende 
gestandaardiseerde respiratoire interventies op longvolume te meten bij beademde 
preterme neonaten met RDS.

In Hoofdstuk 1 worden een hoge thoraxwand compliantie, surfactant deficiëntie en 
intensive care interventies zoals endotracheaal intuberen en uitzuigen als belangrijke 
oorzaken geïdentificeerd van een laag longvolume in preterme neonaten met RDS. Dit 
lage longvolume zorgt voor een gestoorde longfunctie en verhoogde ademarbeid welke 
kunnen leiden tot respiratoire falen. Een laag longvolume door atelactase (atelectrauma) 
en alveolaire overdistensie (volutrauma) door het gebruik van hoge teugvolumina 
tijdens kunstmatige beademing worden gezien als de belangrijkste risicofactoren voor 
het ontstaan van beademingsgemedieerde longschade ook wel ventilator induced lung 
injury (VILI) genoemd. VILI wordt gezien als een belangrijk risicofactor in de ontwikkeling 
van brochopulmonale dysplasie. Studies in diermodellen en volwassenen hebben laten 
zien dat VILI niet homogeen verdeeld is over de long, mede door de effecten van de 
zwaartekracht op de long. 
Bij hoogfrequente beademing (HFOV) worden zeer kleine teugvolumina gebruikt en 
dit kan het proces van VILI mogelijk verminderen bij preterme neonaten met RDS. 
Echter, studies hebben laten zijn dat effect of VILI alleen bereikt kan worden als ook 
het longvolume geoptimaliseerd wordt, een strategie die ook wel open lung ventilation 
(OLV) wordt genoemd. Een OLV strategie heeft als doel het rekruteren van gecollabeerd 
longweefsel en het stabiliseren van ventilatie op de deflatie been van de druk-volume 
relatie van de long. Idealiter zou een rekruteringsmanoeuvre gemonitord moeten worden 
aan het bed door een non-invasieve registratietechniek. Echter, de bestaande technieken 
die longvolume bepalen zoals een thorax foto, totale-lichaams-plethysmografie, 
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stikstof-uitwassing en helium of sulfaat hexafluoride dilutie, of respiratoire inductie 
plethysmografie hebben serieuze praktische beperkingen en geven geen informatie over 
regionale veranderingen in longvolume. Dit laatste is essentieel in het geval van een 
heterogeen ziektebeeld. Tot op heden werd daarom in de huidige praktijk vooral gebruik 
gemaakt van oxygenatie als indirecte parameter om het optimale longvolume te bepalen 
tijdens OLV.
Dit probleem kan opgelost worden door EIT, een non-invasieve, radiatie vrije, bedside 
techniek om continu regionale veranderingen in longvolume te registreren. In dit 
hoofdstuk worden de basistechniek, analyse mogelijkheden, validatie en beperkingen 
van EIT besproken. Op basis van de beschikbare literatuur lijkt EIT de ideale kandidaat 
om ontbeantwoorden vragen te beantwoorden rondom het gebruik van OLV tijdens 
HFOV in preterme neonaten met RDS en de effecten van verschillende pulmonale 
interventies. De verschillende studievragen worden in Hoofdstuk 2 van dit proefschrift 
beschreven.

Hoofdstuk 3 illustreert het belang van regionale informatie over ventilatie tijdens EIT 
registraties. We presenteren een casus van een preterm neonaat met een unilaterale 
pneumothorax tijdens HFOV. We laten voor de eerste keer zien dat EIT in staat is 
om het regionaal verlies in ventilatie (oscillatie- en spontane ademhaling) als gevolg 
van de unilaterale pneumothorax aan te tonen in een preterme neonaat. EIT lijkt op 
basis van deze studie een veelbelovende techniek in het bedside detecteren van acute 
veranderingen in regionale ventilatie, zoals bij een pneumothorax. Dit zou potentieel de 
tijd tot het stellen van de juiste diagnose en het starten van een adequate behandeling 
kunnen verkorten. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de regionale veranderingen in longvolume geregistreerd door 
EIT tijdens en na een gestandaardiseerde gesloten endotracheale uitzuigprocedure 
in hoogfrequent beademde preterme neonaten met RDS. In 11 patiënten resulteerde 
deze uitzuigprocedure in een acuut verlies in longvolume, gevolgd door een langzaam, 
spontaan en bijna volledig herstel. Na een mediane stabilisatie tijd van 8 seconden, was 
het mediane restverlies in FRC 3,3% van het maximale longvolume verlies. Regionale 
analyse liet zien dat dit verlies heterogeen van aard is. Ondanks het feit dat het restverlies 
in longvolume na een uitzuigprocedure minimaal is zou een rekruteringsmanoeuvre 
potentieel toch zinvol kunnen zijn om de luchthoudendheid van de long te homogeniseren.

In Hoofdstuk 5 onderzochten we het effect van een oxygenatie geleide 
longrekruteringsprocedure op longvolume, oscillatievolume en –distributie, gemeten 
door EIT in hoogfrequent beademde preterme neonaten met RDS. 
Door middel van de druk-impedantie en druk-oxygenatie relaties konden we voor het 
eerst laten zien dat hysteresis aanwezig is in preterme neonaten met RDS. Op basis 
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van een lager upper inflection point (10,9 ± 1,9 cmH2O) van het deflatiebeen werd 
geconcludeerd dat deze hysteresis meer opvallend is bij de druk-oxygenatie curves, 
ten opzichte van de druk-impedantie curves (14,7 ± 2,6 cmH2O). Dit verschil kan 
het best verklaard worden doordat oxygenatie, in tegenstelling tot impedantie, alleen 
veranderingen in longvolume detecteert die veroorzaakt worden door alveolaire (de)
recruitment en niet door veranderingen in alveolaire distensie. Regionale analyse van de 
ventrale en dorsale longregio’s liet vergelijkbare bevindingen zien. Het oscillatievolume 
steeg significant na optimaliseren van het longvolume in vergelijking met de start van 
het rekruteringsproces. De oscillatiedistributie bleef echter tijdens dit proces onveranderd 
homogeen. 
Gebaseerd op deze resultaten concluderen wij dat EIT longvolume veranderingen 
tijdens OLV-HFOV goed in het beeld kan brengen bij premature neonaten met 
RDS. De aanwezigheid van longhysteresis benadrukt het belang van het afbouwen 
van de beademingsdruk (CDP) na het rekruteren van de long. Het feit dat FRC- en 
oscillatieveranderingen homogeen verdeeld zijn door de long suggereert dat RDS, in de 
eerste 72 uur, een relatief homogeen ziektebeeld is, waarbij de regionale invloed van 
zwaartekracht minimaal is.

Hoofdstuk 6 focust op de directe effecten van het toedienen van surfactant op 
longvolume en ventilatiedistributie tijdens open long HFOV in preterme neonaten met 
RDS. Continue EIT registratie laat zien dat surfactant resulteert in een snelle toename 
van longvolume met een mediane stabilisatietijd van 241s. Daarnaast stabiliseert 
surfactant longvolume bij lagere luchtwegdrukken. Deze twee fenomenen zorgen ervoor 
dat na surfactant de druk-volume curve naar boven en naar links wordt verplaatst. Na 
surfactant nam de maximale compliantie toe maar deze toename wordt pas bereikt 
na het verlagen van de luchtwegdruk. Regionale EIT data laten zien dat surfactant 
vooral een toename geeft in longvolume in de afhankelijke (dorsale) longregio, wat 
onderschrijft dat zwaartekracht een belangrijke rol speelt in de distributie van exogeen 
surfactant. De toediening van surfactant had echter geen effect op de distributie van het 
oscillatievolume. Dit steunt de hypothese dat RDS een relatief homogeen ziektebeeld is. 
Onze bevindingen laten tevens zijn dat clinici kort (5 minuten) na surfactant toediening de 
CDP zouden moeten afbouwen om mogelijke overdistensie van de long te voorkomen. 

In Hoofdstuk 7 bepaalden we de daadwerkelijke stabilisatietijd van longvolume 
na elke drukstap gedurende de rekruteringsprocedure aan de HFOV bij premature 
neonaten met RDS. Continue EIT registratie maakte het mogelijk om de tijdconstanten 
van het respiratoire systeem te bepalen tijdens drukstappen, voor- en na surfactant 
toediening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van één fase exponentiële curve fitting. 
De resultaten lieten zien dat, voor surfactant toediening, de tijdconstanten tijdens het 
ophogen van de druk (inflatie been) significant langer waren (mediaan 27,3 s) dan 
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tijdens het verlagen van de druk (deflatie been) (mediaan 16,1 s). Surfactant toediening 
zorgde voor een verdrievoudiging van de tijdconstanten met een langere stabilisatietijd 
(3 keer de tijdconstante) in de dorsale regio’s ten opzichte van de ventrale regio’s. 
Resumerend laat dit onderzoek zien dat de stabilisatietijd per drukstap gedurende open 
long HFOV in preterme neonaten met RDS varieert tussen de 40 seconden en 3 minuten 
voor- en tussen de 2 en 6 minuten na surfactant. Met deze informatie kan de clinicus 
de tijdsintervallen tussen drukstappen bepalen tijdens open long beademing in preterme 
neonaten met RDS. 

In Hoofdstuk 8 exploreerde we de hypothese dat tijdens HFOV, veranderingen in CDP 
of drukamplitude onafhankelijk, respectievelijk, oxygenatie en ventilatie controleren. 
Allereerst werd het effect van CDP veranderingen (= longvolume) op oscillatievolume 
en TcPCO2, gedurende een open long rekruteringsprocedure bepaald. Ondanks een 
constante drukamplitude veranderde ventilatie duidelijk gedurende het ophogen van 
de CDP volgens een parabolisch patroon: ventilatie nam toe bij de start en nam weer 
af bij de afronding van de rekrutering. Bij het vervolgens verlagen van de CDP nam 
het oscillatievolume weer toe. Deze veranderingen in oscillatievolume waren sterk en 
omgekeerd gecorreleerd met de TcPCO2. De drukken waarbij de maximale compliantie, 
maximale oscillatievolume en minimale TcPCO2 werden bereikt waren vrijwel identiek en 
vertoonde een hoge correlatie. Deze bevinding laat zien dat ventilatie duidelijk afhangt 
van de positie van de beademing op de druk-volume curve van de long.
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aangetoond dat een toename in drukamplitude (5 
cmH2O), bij een constant CDP resulteert in een toename in oscillatievolume met een 
samengaande afname in TcPCO2 en afname in de spontane ademhalingsfrequentie. 
Het FRC blijft tijdens de toename in druk amplitude constant. Door deze bevindingen 
kunnen we de hypothese verwerpen dat de CDP en de drukamplitude onafhankelijk 
van elkaar oxygenatie en ventilatie controleren. Onze resultaten laten tevens zien dat 
niet alleen veranderingen in oxygenatie maar ook TcPCO2 clinici kunnen helpen in het 
uitvoeren van rekruteringsprocedures. 

Conclusies

De studies beschreven in dit proefschrift laten zien dat longvolume veranderingen in 
beademde premature neonaten gemonitord kunnen worden met EIT. EIT leverde de 
volgende (patho-)fysiologische informatie op: 1) de long van preterme neonaten met 
RDS laten duidelijke hysteresis zien welke het mogelijk maakt om gerekruteerde alveoli 
te stabiliseren bij lagere luchtwegdrukken; 2) surfactant toediening in neonatale RDS 
resulteert in een snelle toename- en stabilisatie van longvolume bij lagere luchtwegdrukken; 
3) stabilisatie van longvolume is een kwestie van minuten na drukophoging; 4) ventilatie 
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tijdens HFOV wordt beïnvloed door veranderingen in enerzijds CDP en anderzijds de 
drukamplitude, waarmee de hypothese verworpen kan worden dat deze parameters 
onafhankelijk opereren. Tevens laat EIT belangrijke additionele informatie zien in 
regionaal longvolume veranderingen. 5) EIT maakt het mogelijk om snel regionale 
veranderingen in ventilatie te detecteren zoals tijdens een unilaterale pneumothorax; 
6) surfactantdistributie gaat voornamelijk naar de afhankelijke longregio’s, zeer 
waarschijnlijk ten gevolgen van zwaartekracht; 7) regionale veranderingen in FRC en 
oscillatievolume gedurende open long HFOV laten zien dat RDS een relatief homogeen 
ziektebeeld is in de eerste 72 uur na geboorte. 

Aanbeveling voor toekomstig onderzoek

Ondanks het feit dat dit proefschrift duidelijk laat zien dat EIT een veelbelovend techniek 
is om veranderingen in longvolume bedside te meten bij (preterme) neonaten, zijn er 
een aantal praktische problemen die opgelost moeten worden voordat EIT systematisch 
geïmplementeerd kan worden in de neonatale intensive zorg:

Elektrode plaatsing:
Het aanbrengen van de 16 elektrodes is een lastige procedure voor artsen en NICU 
verpleegkundigen, vooral bij neonaten met een laag geboortegewicht. Meer praktische 
oplossing als een elektrodeband of -jas zouden dit probleem kunnen oplossen. 
Elektrische storing
Elektrische activiteit wordt geproduceerd door elektrische-apparaten die op de NICU 
aanwezig zijn en deze kunnen de EIT registratie verstoren. Isolatie van kabels en EIT 
hardware kunnen deze verstoring potentieel verminderen en het EIT signaal optimaliseren.

Online registreren
Om EIT bruikbaar te maken voor clinici die onbekend zijn met de basistechniek 
van EIT moet het analyseren van de signalen verschuiven van offline naar online. 
Nieuwere detectie algoritmes moeten ontworpen en getest worden om zodoende online 
beeldvorming van longvolume en ventilatie mogelijk te maken.

In aanvulling op deze praktische verbeteringen zijn er verschillende onderzoeksvragen 
die nog onbeantwoord zijn en door middel van EIT uitgezocht kunnen worden:

Zijn de veranderingen in longvolume en -ventilatie anders bij andere 
oorzaken van respiratoir falen?
De resultaten van dit proefschrift kunnen alleen worden toegepast op preterme neonaten 
met RDS in eerste 72 uur na de geboorte. Het is echter nog onbekend of deze bevindingen 
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ook van toepassing zijn in (oudere) neonaten met respiratoir falen ten gevolge van 
sepsis, pneumonie, aspiratie syndromen of pulmonale hypertensie. Aangezien sommige 
ziektebeelden meer heterogeen van karakter zijn zou dit tot andere uitkomsten kunnen 
leiden. Toekomstige studies zullen dit moeten onderzoeken.

Hoe zal longvolume en -ventilatie beïnvloed worden door positieve druk 
open long beademing?
In dit proefschrift hebben we ons alleen gefocust op open long HFOV. Studies in 
diermodellen en volwassenen hebben echter laten zien dat open long beademing 
ook mogelijk is tijdens positieve drukbeademing. In toekomstige studies kan EIT zeer 
bruikbaar zijn in het exploreren van deze beademingsmodaliteit voor respiratoir falen in 
preterme neonaten.

Wat zijn de (regionale) longvolume en -ventilatie veranderingen 
gedurende non-invasieve respiratoire ondersteuningsvormen? 
In de laatste tien jaar worden nasal continuous positive airway pressure en nasal 
positive pressure ventilation in toenemende mate als primaire non-invasieve respiratoire 
ondersteuningsvorm gebruikt. Ondanks dat deze non-invasieve ondersteuningsvormen 
een duidelijk meerwaarde hebben in het voorkomen van intubatie of in de behandeling 
van apneu’s van de prematuur, is het nog onduidelijk hoe het werkingsmechanisme is en 
op welke manier het (regionale) longvolume of de longfunctie wordt beïnvloed. EIT kan 
hier een belangrijke rol in spelen in het ontrafelen van deze mechanismen. 




