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Inleiding�

Beademing� is� veelal� noodzakelijk� bij� intensive� care–patiënten� met� acute�
ademhalingsproblemen� en� onmisbaar� tijdens� algehele� anesthesie.� Beademing� kan� op�
zichzelf� longschade� veroorzaken� maar� ook� reeds� bestaande� longschade� verergeren.� Alle�
beademde� patiënten� lopen� risico� op� het� ontwikkelen� van� beademingsgerelateerde�
longschade�(Ventilator�Induced�Lung�Injury,�VILI).�

Een� van� de� mechanismen� die� verantwoordelijk� wordt� gehouden� voor� het� ontstaan� van�
beademingsgerelateerde�longschade�is�overrekking�van�longblaasjes�(alveoli)�ten�gevolge�
van�gebruik�van�te�grote�teugen.�Uit�eerder�onderzoek�blijkt�dat�patiënten�beademd�met�
een� longbeschermende� beademingsstrategie,� waarbij� gebruik� wordt� gemaakt� van� kleine�
teugen� (~� 6� ml/kg� ideaal� lichaamsgewicht),� een� groot� voordeel� hebben� vergeleken� met�
patiënten� die� met� conventionele� (grote)� teugen� worden� beademd� (~� 12� ml/kg� ideaal�
lichaamsgewicht):� de� sterfte� daalt� aanzienlijk� met� de� eerste� beademingsstrategie.� Een�
ander� mechanisme� dat� bijdraagt� aan� het� ontstaan� van� beademing–gerelateerde�
longschade� is� het� herhaaldelijk� open� en� dicht� gaan� van� alveoli� aan� het� einde� van� de�
uitademing.�Dit�fenomeen�kan�mogelijk�deels�worden�voorkomen�door�gebruik�te�maken�
van�positieve�eind–expiratoire�druk�(positive�end–expiratory�pressure,�PEEP).��

Studies� zoals� beschreven� in� dit� proefschrift� richtten� zich� op� de� implementatie� van�
longbeschermende� beademing� met� kleine� teugen� bij� intensive� care–patiënten.� De�
effecten�van�longbeschermende�beademing�in�patiënten�met�gezonde�longen,�tijdens�een�
geplande� (electieve)� chirurgische� ingreep,� worden� bestudeerd.� Daarnaast� zijn� studies�
beschreven� die� de� effecten� van� longbeschermende� beademing� met� kleine� teugen� bij�
muizen�en�ratten�bestudeerden.�

Implementatie�van�longbeschermende�beademing�op�de�intensive�care�afdeling�

Aanvankelijk� verliep� de� implementatie� van� longbeschermende� beademing� met� kleine�
teugen�bij�patiënten�met�acute�longschade�weinig�succesvol.�Meerdere�publicaties�vanuit�
verschillende�ziekenhuizen,�waaronder�ook�ziekenhuizen�die�mee�hadden�gedaan�aan�één�
van�de�studies�waarbij�het�positieve�effect�van�longbeschermende�beademing�met�kleine�
teugen� werd� aangetoond,� lieten� zien� dat� deze� beademingsstrategie� nog� maar� beperkt�
werd�toegepast.��

In� hoofdstuk� 2� worden� verscheidene� factoren� beschreven� die� de� implementatie�
belemmerden.�Een�frequent�gehoord�argument�tegen�het�gebruik�van�kleine�teugen�was�
dat� beademing� met� conventionele� (grote)� teugen� in� de� controlegroep� van� de�
bovenbeschreven� studie� in� feite� een� beschadigende� beademingsstrategie� was.� Andere�
belemmeringen� waren� de� angst� dat� beademing� met� kleine� teugen� zou� leiden� tot� een�
toename� in� de� behoefte� van� ondersteunende� therapieën,� waaronder� sedatie� en�
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spierverslapping.�Bovendien�leidde�een�foutieve�vertaling�van�delen�van�het�protocol�voor�
gebruik�van�kleine�teugen,�zoals�beschreven�in�de�bovengenoemde�beademingsstudie,�tot�
een�deels�mislukte�implementatie.�De�grootte�van�de�teugen�moet�namelijk�gebaseerd�zijn�
op� het� ideale� lichaamsgewicht� (afhankelijk� van�de� lengte� van�de�patiënt)� en�niet� op�het�
werkelijke�lichaamsgewicht.�Deze�foutieve�vertaling�resulteerde�in�de�meeste�gevallen�tot�
te�grote�teugen,�vooral�bij�zwaarlijvige�patiënten.��

In�hoofdstuk�3�beschrijven�we�dat�het�schatten�van�lengte�en�gewicht�van�patiënten�die�
acuut� worden� opgenomen� op� de� intensive� care� afdeling� door� verpleegkundigen� in� het�
algemeen� zeer� adequaat� is.� Lengte� wordt� in� het� algemeen� beter� geschat� dan� gewicht.�
Aangezien�verpleegkundigen�goed�de�lengte�van�patiënten�kunnen�inschatten�kunnen�zij�
dus� goed� het� ideale� lichaamsgewicht� berekenen,� en� daarmee� een� correcte� berekening�
maken�van�het�ideale�teugvolume.��

Hoofdstuk�4�en�5�beschrijven�de� implementatie�van� longbeschermende�beademing�met�
kleine� teugen� middels� “feedback� en� onderwijs”.� Feedback� bestond� uit� het� presenteren�
van� de� grootte� van� de� teugen� op� dat� moment� (de� teugen� waren� voorafgaand� aan� de�
implementatie� veel� te� groot).� Tijdens� deze� presentatie� werd� uitgelegd� hoe� groot� het�
ideale� teugvolume� is,� zoals� ook� vermeld� in� de� lokale� beademingsrichtlijn.� Nadrukkelijk�
werd� besproken� dat� de� grootte� van� het� teugvolume� gebaseerd� moest� worden� op� het�
ideale�lichaamsgewicht�i.p.v.�het�werkelijke�gewicht.�Tevens�werden�potentiële�bezwaren�
besproken.�“Feedback�en�onderwijs”�leidde�tot�een�verbeterde�toepassing�van�beademing�
met� kleine� teugen.� Hoofdstuk� 6� beschrijft� een� secundaire� analyse� van� de� hierboven�
genoemde� studie,� waarin� het� gebruik� van� opiaten� (sterke� pijnstillers)� en� sedativa�
(slaapmiddelen)� bij� patiënten� beademd� met� kleine� teugen� (na�“feedback� en� onderwijs”)�
vergeleken� werden� met� patiënten� die� beademd� werden� met� grote� teugen� (vooraf� aan�
“feedback�en�onderwijs”).�Er�werd�geen�verschil�gezien�in�het�aantal�patiënten�dat�opiaten�
en/of� sedativa� ontvingen,� ook� de� dosering� van� opiaten� en� sedativa� verschilde� niet� op�
individuele� tijdspunten.� Angst� voor� een� toenemende� sedatiebehoefte� bij� gebruik� van�
kleine�teugen�is�dus�onterecht.��

Concluderend� kunnen� we� zeggen� dat� implementatie� van� longbeschermende� beademing�
met�kleine�teugen�simpel�is.�De�noodzaak�om�teugen�te�berekenen�op�basis�van�het�ideale�
lichaamsgewicht� (gebaseerd� op� de� lengte� van� de� patiënt)� en� niet� het� werkelijke�
lichaamsgewicht� moet� wel� worden� benadrukt.� Het� veelgehoorde� argument� dat�
beademing� met� kleine� teugen� leidt� tot� een� toename� in� het� gebruik� van� opiaten� en/of�
sedativa�is�ongegrond.�

Longbeschermende�beademing�bij�patiënten�met�gezonde�longen�

Op�dit�moment�zijn�er�richtlijnen�die�het�gebruik�van�longbeschermende�beademing�met�
kleine� teugen� bij� patiënten� met� acute� longschade� onderschrijven.� Richtlijnen� over�
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teuggrootte�bij�patiënten�met�gezonde�longen�ontbreken.�Dit�komt�voornamelijk�door�het�
gebrek� aan� goede� studies� in� deze� patiëntengroep.� Bovendien� is� het� onduidelijk� of�
mechanische� beademing� op� zich� al� schade� kan� veroorzaken� in� patiënten� met� gezonde�
longen,�hoewel�onderzoek�suggereert�dat�dit�het�geval�zou�kunnen�zijn.��

De�biofysische�krachten�welke�ontstaan�tijdens�beademing�kunnen�een�ontstekingsreactie�
in� de� longen� veroorzaken,� waarbij� onder� andere� ontstekingsmediatoren� (cytokinen)�
worden� geproduceerd.� Tegelijkertijd� wordt� het� stollingssysteem� in� de� long� geactiveerd,�
terwijl� de� fibrinolyse� (het� afbreken� van� een� stolsel)� juist� wordt� geremd� (dit� wordt�
besproken� in� hoofdstuk� 7).� Tevens� vinden� er� veranderingen� plaats� in� herstel� en�
vernieuwing�van�de�cellen�in�de�long.�Dit�laatste�heeft�betrekking�op�het�mechanisme�van�
de�geprogrammeerde�celdood�(apoptose).��

Hoofdstuk� 8,� 9� en� 10� beschrijven� de� resultaten� van� een� studie� waarin� patiënten� met�
vooraf� gezonde� longen� vanwege� algehele� anesthesie� werden� beademd.� Deze� patiënten�
werden� beademd� volgens� een� conventionele� strategie� (met� teugen� van� 12� ml/kg� ideaal�
lichaamsgewicht�en�0�cm�H2O�PEEP),�of�een�longbeschermende�strategie�(met�teugen�van�
6� ml/kg� ideaal� lichaamsgewicht� en� 10� cmH2O� PEEP).� In� tegenstelling� tot� mechanische�
beademing�met�kleine�teugen�en�PEEP,�leidde�het�gebruik�van�conventionele�teugen�en�0�
cm� H2O� PEEP� tot� lokale� activatie� van� stolling.� Tevens� leidde� de� conventionele�
beademingsstrategie� tot� lagere� concentraties� van� geactiveerd� proteïne� C� (natuurlijke�
remmer�van�de�stolling)�in�het�longvocht�(hoofdstuk�8).�Beademing�met�kleine�teugen�en�
10�cmH2O�PEEP�liet�geen�toename�zien�van�lokale�spiegels�van�ontstekingsmediatoren�in�
de�long,�in�tegenstelling�tot�de�conventionele�beademingsstrategie�(hoofdstuk�9).�

Er�wordt�verondersteld�dat�mechanische�beademing,�zelfs�wanneer�dit�van�korte�duur�is,�
invloed�uitoefent�op�de� integriteit�van�de� longen.�Verscheidene�biologische�markers�van�
longschade,� zoals�Clara� cell� protein� (CC16),� soluble� receptor� for� advanced� glycation� end�
products� (sRAGE),� en� surfactant�protein� (SP)–A� en� SP–D,� zijn� verhoogd� in� het� bloed� van�
patiënten� met� acute� longschade.� Wij� vonden� in� de� bovenbeschreven� beademingsstudie�
geen� verschil� in� de� plasmaconcentraties� van� deze� biologische� markers� tussen� de� twee�
beademingsstrategieën� (hoofdstuk� 10).� Ook� concentraties� van� het� high–mobility� group�
box�(HMGB)–1�(een�onstekingsmediator)�in�het�longvocht�was�niet�verschillend�tussen�de�
beide�behandelstrategieën�(hoofdstuk�11).��

Samengevat� leidt� een� conventionele� beademingstrategie� met� grote� teugen� en� 0� cmH2O�
PEEP� tot� longschade� in� patiënten� met� gezonde� longen,� waarbij� voornamelijk� effecten�
worden�gevonden�op�de�lokale�stolling,�en�in�mindere�mate�op�de�ontsteking.�
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(Longbeschermende)�beademing�in�diermodellen�

In� veel� diermodellen� van� beademing� worden� veel� te� grote� teugen� gebruikt.� Te� grote�
teugen� kunnen� leiden� tot� een� lage� bloeddruk� en� dit� maakt� de� extrapolatie� naar� de�
klinische� situatie� van� studieresultaten� verkregen� in� dergelijke� modellen� moeilijk,� zo� niet�
onmogelijk.� Ook� verzuren� muizen� sneller� wat� een� mogelijk� effect� kan� hebben� op�
beademingsgerelateerde� longschade.� Wij� wilden� een� meer� realistisch� beademingsmodel�
in�muizen�opzetten.��

In� hoofdstuk� 12� beschrijven� we� een� meer� fysiologisch� beademingsmodel� in� twee�
veelgebruikte� muisstammen� (C57Bl/6� –� en� BALBc� muizen).� De� instellingen� op� de�
beademingsmachine�resulteerde�in�kleine�teugen�~�7.5�ml/kg�of�grote�teugen�~�15�ml/kg�
(overeenkomstig� met� een� longbeschermende� beademing� met� kleine� teugen�
respectievelijk�een�meer�conventionele�beademing).�Bloedgaswaarden�werden�verkregen�
van� spontaan� ademende� muizen� en� gebruikt� als� referentie.� Om� te� corrigeren� voor�
ondervulling� gedurende� het� beademingsexperiment� van� 5� uur� werden� NaCl� 0.9%� of�
NaHCO3� gebruikt.� Infusie� met� NaHCO3� leverde� een� volledige� compensatie� op� van� de�
verzuring,� zoals� gezien� met� infusie� van� NaCl� 0.9%.� Mechanische� beademing� met� grote�
teugen� liet� in� beide� muisstammen� beademingsgerelateerde� longschade� zien.� Dit�
beademingsmodel� werd� vervolgens� gebruikt� om� verschillende� hypotheses� over� de�
onstaanswijze�van�beademingsgerelateerde�longschade�te�testen.��

De� onstaanswijze� van� beademingsgerelateerde� schade� is� sterk� afhankelijk� van� het�
proinflammatoire� cytokine� tumornecrosisfactor–alpha� (een� onstekingsmediator).� We�
bestudeerden� de� effecten� van� recombinant� human� soluble� TNF� receptor� fusion� protein�
(etanercept)� op� de� uitkomsten� van� beademing� in� ons� muismodel� (hoofdstuk� 13).�
Remming� van� TNF� activiteit� door� etanercept� verminderde� de� beademingsgerelateerde�
lokale�ontsteking�en�activatie�van�stolling.��

Activatie� van� stolling� is� een� kenmerk� van� beademingsgerelateerde� schade.� We�
bestudeerden� de� rol� van� tissue� factor� (TF)� op� de� uitkomsten� van� beademing� in� ons�
muismodel�(hoofdstuk�14).�Hiervoor�maakten�we�gebruik�van�heterozygote�TF–knockout�
muizen�(muizen�waarbij�bepaalde�genen�zijn�uitgeschakeld�om�te�kunnen�bestuderen�wat�
deze�genen�doen).�Activatie�van�stolling�werd�niet�gezien�in�TF+/��muizen,�maar�(relatieve)�
TF–deficiëntie� leidde� niet� tot� vermindering� van� beademingsgerelateerde� schade.�
Integendeel,�er�was�juist�sprake�van�meer�ontsteking.�

De�belangrijkste�remmer�van�de�fibrinolyse,�plasminogen�activator�inhibitor�(PAI)–1,�wordt�
geactiveerd� tijdens� longontsteking.� Bij� patiënten� met� acute� longschade� worden� zelfs�
verhoogde� bloedspiegels� van� PAI–1� gevonden,� welke� zijn� geassocieerd� met� een� hogere�
sterfte.� We� bestudeerden� de� rol� van� PAI–1� op� de� uitkomsten� van� beademing� in� ons�
muismodel� (hoofdstuk� 15).� Hiervoor� maakten� we� gebruik� van� homozygote� PAI–1�
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knockout� muizen.� Deficiëntie� van� PAI–1� resulteerde� in� een� afname� van� instroom� van�
ontstekingscellen�in�de�longen,�terwijl�de�lokale�spiegels�van�cytokinen�juist�hoger�werden.�
In� een� beademingsmodel� in� ratten,� waarbij� longschade� was� veroorzaakt� vooraf� aan�
beademing,� lieten� we� zien� dat� beademing� een� anti–fibrinolytisch� milieu� creëert,� wat�
vermoedelijk�te�wijten�is�aan�een�toename�van�PAI�aktiviteit�(hoofdstuk�16).��

Samengevat� kunnen� we� zeggen� dat� verschillende� interventies� in� ons� muis�
beademingsmodel� hebben� geleid� tot� een� beter� inzicht� in� de� onstaanswijze� van�
beademingsgerelateerde�longschade.�Met�onze�interventies�hebben�we�effect�gesorteerd�
op� lokale� ontsteking,� stolling� en� fibrinolyse� tijdens� het� verloop� van� beademings�
gerelateerde�longschade.��

Conclusies�en�toekomstig�onderzoek�

De�resultaten�van�de�studies�zoals�beschreven�in�dit�proefschrift�hebben�implicaties�voor�
de�beademen�van�intensive�care�patiënten�en�patiënten�die�kortdurend�worden�beademd�
onder� algehele� anesthesie.� Een� juiste� implementatie� van� longbeschermende� beademing�
met� kleine� teugen� vereist� dat� het� teugvolume� wordt� gebaseerd� op� de� lengte� van� de�
patiënt� (en� niet� het� gewicht).� Bovendien� veronderstellen� wij� dat� longbeschermende�
beademing� met� kleine� teugen� niet� alleen� voordelen� biedt� bij� patiënten� met� acute�
longschade.�Ook�patiënten�met�(relatief)�gezonde�longen�ondervinden�hiervan�voordelen.�
Onderzoek� is� nodig� of� longbeschermende� beademing� met� kleine� teugen� ook� klinische�
voordelen�biedt�in�deze�laatste�groep.�

We� hebben� in� dit� proefschrift� laten� zien� dat� beademing� leidt� tot� activatie� van� stolling.�
Lokale�veranderingen�in�de�stolling�en�fibrinolyse�in�de�long�lijken�op�de�veranderingen�die�
plaatsvinden� bij� een� patiënt� met� een� bloedvergiftiging� (sepsis)� in� het� bloed.� Recente�
studies� hebben� het� nut� bewezen� van� een� antistollingstherapie� in� sepsis.� De� rol� van�
antistollings� en/of� profibrinolytische� therapie� bij� beademing� is� vooralsnog� onduidelijk.�
Onderzoek�is�nodig�om�te�zien�of�dergelijke�strategieën�de�stolling�in�de�long�gunstig�kan�
beïnvloeden.�


