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NEDERLANDSE SAMENVATTING

De onderzoeken, zoals gepresenteerd in dit proefschrift, dragen bij aan het 

vergroten van inzicht in en kennis over warmte- en vochtwisselaars (in het 

Engels “Heat and Moisture Exchangers” ofwel HMEs) voor gelaryngectomeerde 

patiënten. Tevens kunnen aan de hand van de gevonden resultaten, adviezen 

worden gegeven voor de verdere verbetering en optimalisatie van HMEs. Hierbij 

moet er naar worden gestreefd een HME te ontwikkelen, die de temperatuur en 

luchtvochtigheid in de trachea dusdanig kan beïnvloeden dat de subglottische 

waarden van een intacte bovenste luchtweg zoveel mogelijk worden benaderd. 

De verwachting is, dat door een verdere verbetering van het klimaat in de 

trachea ook de resterende postoperatieve longproblemen (hoesten, frequente 

slijmproductie, korstvorming in de trachea etc.) nog verder zullen afnemen. 

De vraag is echter in hoeverre het reëel is de reeds bekende subglottische 

temperatuur en luchtvochtigheid waarden van jonge en gezonde proefpersonen 

na te streven. Gelaryngectomeerden zijn immers ouder, (ex-)rokers en 

veelal ook behandeld met radiotherapie. Om deze reden werd een studie 

uitgevoerd bij een min of meer vergelijkbare groep proefpersonen (allen 

hoofd-hals kanker patiënten) met een tijdelijke tracheotomie (hoofdstuk 

2). Bij deze patiënten werd de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten op 

het moment dat decanulatie verantwoord en geïndiceerd was. Hierbij bleken 

de eind-inspiratoire temperatuur en luchtvochtigheid waarden gedurende 

neusademhaling (respectievelijk 31.1 ºC en 29.3 mgH2O/L) duidelijk lager 

dan de bekende referentie-waarden voor jonge gezonde proefpersonen 

(respectievelijk 32.2 ºC en 35.0 mgH2O/L). De hier gemeten waarden kunnen 

beschouwd worden als de endotracheale temperatuur en luchtvochtigheid die 

een HME zou moeten bereiken. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de 

bepalingen bij het merendeel van de patiënten een tiental dagen postoperatief 

plaats vond, en dat enkele van hen ook (oropharyngeale) slijmvlies defecten 

hadden, ten gevolge van de tumor resectie (al dan niet met reconstructie van 

het defect). Patiënten met dergelijke mucosa defecten hadden met name lagere 

eind-inspiratoire luchtvochtigheid waarden. Hoewel het verschil met patiënten 

zonder dergelijke mucosa defecten statistisch niet significant verschillend was 

in deze relatief kleine serie, was er wel een duidelijk trend. Daarvan uitgaande, 

zouden we kunnen stellen dat bij gelaryngectomeerden wellicht (iets) hogere 

dan de nu gemeten temperatuur en luchtvochtigheid waarden moeten worden 

nagestreefd. 
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Voor de ontwikkeling van nieuwe HMEs is het belangrijk om de endotracheale 

temperatuur en luchtvochtigheid van deze HMEs te meten. Om deze reden is 

eerder een apparaat ontwikkeld en gevalideerd (de Airway Climate Explorer, 

kortweg ACE) om deze parameters nauwkeurig te kunnen registreren. Om 

beter inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van 

deze metingen, werd de inter- en intra- patiënt variatie van deze metingen 

en de invloed van omgevingsfactoren bepaald, beschreven in hoofdstuk 3. 

Deze metingen werden herhaaldelijk uitgevoerd bij 16 patiënten op dezelfde 

dag en op verschillende dagen, verspreid over een jaar. Hierbij bleek de 

luchtvochtigheid van de omgeving invloed te hebben op de eind-inspiratoire 

luchtvochtigheid: hoe hoger de omgevingsluchtvochtigheid, hoe groter ook de 

eind-inspiratoire luchtvochtigheid. Daarnaast bleek de inter-patiënt variatie 

(de variatie tussen verschillende patiënten onderling) kleiner dan de intra-

patiënt variatie (de variatie van verschillende metingen bij dezelfde patiënt). 

Belangrijke consequentie van de relatief grote intra-patiënt variatie is dat 

meer metingen per patiënt ongeveer evenveel informatie oplevert als minder 

metingen bij meer patiënten. 

Bovengenoemde metingen werden, evenals de meeste andere studies naar 

endotracheale temperatuur en luchtvochtigheid bij gelaryngectomeerden, 

verricht bij kamer temperatuur. Daarnaast is ook het HME effect in een veel 

koudere omgeving (4,5 ºC) al bekend. De vraag is of een HME ook een 

toegevoegde waarde heeft bij hogere omgevingstemperaturen. Daarover 

waren vóór het verschijnen van dit proefschrift nog geen data beschikbaar. De 

belangrijkste achtergrond bij deze vraag is dat een HME haar vochtcapaciteit 

ontleent aan de condensatie van het uitgeademde vocht op het veelal koudere 

HME materiaal. Theoretisch zou er geen vocht kunnen condenseren in een 

omgeving met temperaturen hoger dan lichaamstemperatuur, tenzij het 

hygroscopische zout (CaCl) waarmee het HME materiaal is geïmpregneerd 

ook bij deze hoge temperaturen nog voor vochtuitwisseling zorgt. Om dit te 

onderzoeken werd een studie uitgevoerd waarin intratracheale temperatuur 

en luchtvochtigheid bij hogere omgevingstemperaturen werd gemeten (32, 

34 en 38 °C) (hoofdstuk 4). Uit deze studie blijkt dat de trachea zelf al in 

belangrijke mate de ingeademde lucht koelt en bevochtigt, maar dat een HME 

beide effecten van de trachea wel degelijk versterkt. Dit positieve effect op 

het endotracheale klimaat is zelfs aanwezig bij omgevingstemperaturen boven 

37 °C. Hiermee is het nut van het hygroscopische zout bevestigd, alsook de 
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toegevoegde waarde van het dragen van een HME in (zeer) warme en droge 

omstandigheden.

Naast het conditioneren van de ingeademde lucht, bieden (normale) bovenste 

luchtwegen ook een bepaalde weerstand aan de ingeademde lucht. Deze 

weerstand is beïnvloedbaar en daalt bijvoorbeeld bij toegenomen lichamelijke 

activiteit. De vraag is in hoeverre een HME een weerstand moet bieden aan 

de ingeademde lucht. Een belangrijk klinisch probleem is dat een te hoge 

(gefixeerde) weerstand van een HME door gelaryngectomeerden als hinderlijk 

wordt ervaren, hetgeen de therapietrouw nadelig kan beïnvloeden. Om 

hiervoor te compenseren is al enige jaren een HME met lagere ademweerstand 

(Provox® HiFlow HME; in dit proefschrift afgekort als L-HME) beschikbaar 

met een ademweerstand van 0.13 kPa.s/L. Ter vergelijking: de “reguliere” 

HME (Provox® Normal HME; in dit proefschrift afgekort als R-HME) heeft een 

weerstand van ongeveer 0.18 kPa.s/L. Om deze lagere ademweerstand te 

kunnen bewerkstelligen, is het schuimstof van de L-HME poreuzer dan dat 

van de R-HME, hetgeen betekent dat er per saldo minder materiaal is bij een 

gelijk HME volume. In hoofdstuk 5 werd onderzocht of de vochtcapaciteit van 

de L-HME nog wel voldoende is. Naar verwachting bleek de L-HME inderdaad 

een iets minder goede bevochtiger dan de R-HME, maar zorgde de L-HME toch 

ook voor een significante verhoging van de eind-inspiratoire luchtvochtigheid. 

De L-HME kan dus beschouwd worden als een effectieve HME vooral bij de 

patiënten die een lagere ademweerstand appreciëren, in combinatie met een 

canule (die op zich al en verhoging van de ademweerstand veroorzaakt), of 

bijvoorbeeld tijdelijk bij lichamelijke inspanning. In deze studie bleek ook 

dat een HME een positief effect heeft op de ademhaling met als interessante 

bevinding dat er een geringe doch significante toename is van het ademvolume 

(tidal volume) van circa 15% bij de R-HME en iets minder bij de L-HME. 

Ten tijde van de griepepidemieën in het afgelopen decennium kwam er aandacht 

voor de gedachte dat gelaryngectomeerden wel eens extra vatbaar zouden 

kunnen zijn voor in de lucht zwevende microbacteriën of virussen. Om deze 

reden werd een HME ontwikkeld met een extra antimicrobiële filter (Provox® 

Micron HME; in dit proefschrift afgekort als F-HME). Omdat dit elektrostatische 

filtermateriaal ook een bijdrage levert aan de totale ademweerstand van de 

HME, moest de hoeveelheid HME materiaal beperkt worden om de F-HME 

een acceptabele ademweerstand te laten houden. Om de HME capaciteiten 
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van de F-HME te bepalen werd een studie opgezet waarin de endotracheale 

temperatuur en luchtvochtigheid hiervan vergeleken werden met die van de 

R-HME (hoofdstuk 6). Behalve de vaststelling dat het effect van de F-HME 

op de luchtvochtigheid zoals verwacht inderdaad iets minder is dan dat van de 

R-HME was er ook een onverwacht positief effect op de temperatuur. De F-HME 

blijkt de ingeademde lucht significant te verwarmen (+1.1 OC), in tegenstelling 

tot het al bekende, juist koelende effect van de R-HME (-1.5 OC) (ten opzichte 

van open stoma ademhaling). Dit temperatuureffect is waarschijnlijk het gevolg 

van de extra laag (de antimicrobiële filter) rondom het eigenlijke HME materiaal 

waardoor de lucht wordt voorverwarmd. Als aanvulling op deze studie werden 

17 gelaryngectomeerden gevraagd het nieuwe filter uit te testen. Opmerkelijk 

genoeg bemerkte ongeveer de helft van hen dat zij al na drie weken een 

verminderde slijmproductie hadden. Dit komt zeer waarschijnlijk vooral door 

het verwarmende effect van de F-HME, maar het kan niet worden uitgesloten 

dat (ook) het antimicrobiële filter een rol speelt bij dit gunstige korte termijn 

effect. 

Op basis van de hierboven genoemde resultaten, werd een nieuwe generatie 

HMEs ontwikkeld. De nieuwe versie van de Normal HME was de Provox® 

XtraMoist HME (in dit proefschrift afgekort als Rplus-HME), de nieuwe versie 

van de HiFlow HME de Provox® XtraFlow HME (in dit proefschrift afgekort als 

Lplus-HME). Ook van deze HMEs werd de temperatuur en luchtvochtigheid 

gemeten bij gelaryngectomeerden en vergeleken met de “standaard” R-HME 

(hoofdstuk 7). Vergeleken met de R-HME, heeft de nieuwe HME generatie 

een twee keer zo groot positief effect op de luchtvochtigheid (+6.8 mgH2O/L 

van de Rplus-HME versus +3.7 mgH2O/L van de R-HME in deze studie). Het 

effect op de luchtvochtigheid van de Lplus-HME is vergelijkbaar met of zelfs 

iets beter dan dat van de R-HME (+4.3 mgH2O/L). Beide nieuwe HMEs hadden 

geen verlagend effect meer op de temperatuur, zoals dat van de R-HME (-1.6 

°C) en de L-HME (-1.0 °C) bekend is. Aanvullend op deze studie werden de 

nieuwe HMEs kortdurend (3 weken) getest door 13 gelaryngectomeerden. De 

helft van deze gelaryngectomeerden rapporteerde binnen deze 3 weken al 

een vermindering van de slijmproductie. Dit positieve klinische effect wordt 

toegeschreven aan de verbetering van zowel de temperatuur- alsook de 

vochtcapaciteit ten opzichte van hun gebruikelijke HME. Een technisch nadeel 

van deze nieuwe generatie HMEs bleek echter dat tijdens het spreken een 

klein “ploppend” bijgeluid te horen was. Daarom wordt het ontwerp van deze 
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nieuwe generatie HMEs aangepast, zodat dit storende bijgeluid niet meer kan 

ontstaan.

Adviezen voor HME ontwikkeling 

Op basis van de hier beschreven studies, kunnen de volgende adviezen ten 

aanzien van de ontwikkeling van nieuwe HMEs gegeven worden. 

1. Hoewel de nieuwste generatie HMEs een goede stap voorwaarts betekenen, 

worden daarmee de normaal waarden, gebaseerd op de nu bekende 

subglottische waarden bij hoofd-hals kanker patiënten, nog niet bereikt. 

Er is dus nog ruimte voor verdere ontwikkeling en verbetering van HMEs. 

2. De beperkende factor voor de vochtcapaciteit is de temperatuur. Het doel 

moet in ieder geval zijn om de temperatuur van de ingeademde lucht te 

verhogen. Doordat warmere lucht meer vocht kan bevatten zal dit ook de 

vochtcapaciteit verbeteren. Een verhoging van de thermische capaciteit kan 

(in beperkte mate) bereikt worden door meer HME materiaal te gebruiken. 

Een andere optie is het gebruik van een voorverwarmend (filter)materiaal, 

hoewel dit filter tot een niet aanvaardbare verhoging van de weerstand mag 

leiden. 

3. Een weerstand van een HME van ongeveer 0.18 kPa.s/L lijkt voldoende. Een 

hogere weerstand is niet nodig op basis van de tot nu toe bekende studies. 

4. De bovengenoemde adviezen betreffen technische details. Waarschijnlijk 

vanzelfsprekend, maar toch belangrijk om te noemen is dat bij de 

ontwikkeling van een HME ook rekening gehouden moet worden met de 

grootte, het gewicht, het gebruiksgemak, de cosmetiek, de mogelijkheid voor 

het luchtdicht afsluiten (voor stemprothese patiënten), en een acceptabele 

kostprijs van deze voor gelaryngecomeerde patiënten essentiële medische 

hulpmiddelen.




