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Samenvatting
Het respiratoir distress syndroom (RDS) dat ontstaat als gevolg van een onrijpheid en 
onderontwikkeling van de longen, leidt bij premature pasgeborenen tot een verhoogd 
risico op ademhalingsproblemen. Als behandeling van de insufficiënte ademhaling wordt 
frequent kunstmatige beademing toegepast echter met als keerzijde de zogenaamde 
beademingsgeïnduceerde longschade (ventilator induced lung injury - VILI).  Het 
verminderen van deze longschade is reeds decennia een belangrijke doelstelling in de 
vermindering van de mortaliteit en morbiditeit van de te vroeg geborenen. In hoofdstuk 
1 worden de gevolgen van kunstmatige beademing op de kwetsbare longen van de 
premature pasgeborene beschreven evenals de opties om deze nadelige effecten, 
en zodoende de lange termijn longproblemen, te verminderen. Met de introductie 
van kunstmatige beademing werd een duidelijke reductie van de mortaliteit van deze 
groep patiënten bewerkstelligd. De keerzijde van de medaille is dat dit ten koste gaat 
van het ontstaan van BronchoPulmonale Dysplasie (BPD), de voornaamste longziekte 
van de ex-prematuur welke ook een toename van ontwikkelingsstoornissen tot gevolg 
kan hebben. Het oorzakelijk verband tussen VILI en BPD opende de zoektocht naar 
alternatieve strategieën bij de toepassing van kunstmatige beademing. De kennis van 
de pathofysiologische mechanismen van VILI speelde hierin een cruciale rol en het 
concept van de open long beademing (Open Lung Ventilation - OLV) werd ontwikkeld. 
De essentie van deze beademingsstrategie is het voorkomen van zowel onderinflatie 
(onvoldoende ontplooiïng) als overinflatie (overrekken) van de individuele pulmonale 
alveoli. De toepassing van minder agressieve  beademingsstrategieën resulteerde in een 
verbeterde overleving ook van de veel jongere premature pasgeborene (< 28 weken). 
Echter het aantal patiënten met BPD veranderde niet, wel werd een verandering in de 
pathologische kenmerken van BPD gezien. Vergelijkend wetenschappelijk onderzoek 
naar de toepassing van open long beademingsstrategieën versus de conventionele 
minder agressieve beademingsvormen laten geen vermindering van de incidentie van 
mortaliteit en/of BPD zien in deze groep zeer jonge prematuren. Bij nader onderzoek van 
de klinische studies rijst de vraag of de toepassing van de OLV strategie op correcte wijze 
heeft plaatsgevonden. In dierlijke studies werd een reductie van VILI waargenomen 
welke niet teruggevonden wordt in de klinische studies. Een van de kernvragen is of 
het mogelijk is om de OLV strategie helemaal volgens het boekje toe te passen met het 
gebruik van Hoog Frequente Oscillatie Ventilatie (HFOV), bij de juiste patiënt, op het 
juiste tijdstip en dit in de dagelijkse klinische praktijk.
Het gebruik van vroege continue positieve luchtweg druk via de neus (Early Nasal 
Continuous Positive Airway Pressure; ENCPAP) bij jonge prematuren heeft een 
vermindering van kunstmatige beademing en surfactant gebruik tot gevolg. Echter het 
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heeft geen invloed op het voorkomen van BPD en/of mortaliteit. In de groep patiënten 
behandeld met ENCPAP moet ongeveer 50% vooralsnog surfactant krijgen en kunstmatig 
beademd worden. Omdat de patiënt eerst behandeld wordt met ENCPAP wordt de 
surfactant aan deze groep later (> 2 uur na de geboorte) gegeven dan bewezen effectief 
is (binnen 2 uur na de geboorte). In hoofdstuk 2 is beschreven dat het combineren van 
geslacht, geboortegewicht en de zuurstofbehoefte gedurende het 1ste en 2de uur na de 
geboorte een meer geïndividualiseerde voorspelling van het falen van ENCPAP mogelijk 
maakt bij prematuren met een zwangerschapsduur < 30 weken. Dit model moet nog 
gevalideerd worden in een prospectief cohort.
Bij de toepassing van de OLV beademingsstrategie kan zowel een conventioneel 
beademingsapparaat dan wel een hoog frequent beademingsapparaat gebruikt 
worden. Hoofdstuk 3 vergelijkt het effect van de OLV strategie met beide apparaten 
en de gebruikelijke ‘klassieke’ conventionele beademing op de gaswisseling en 
beademingsgeïnduceerde longschade in 3 groepen biggen met het surfactant 
lavage geïnduceerde RDS. Voor beide OLV groepen (conventioneel en hoog frequent 
apparaat) was de gaswisseling en beademingsgeïnduceerde longschade respectievelijk 
significant beter en lager ten opzichte van de conventioneel beademde groep. Tussen 
beide OLV groepen werd geen verschil waargenomen. Dit benadrukt dat de gebruikte 
beademingsstrategie en niet het gebruikte beademingsapparaat de bepalende factor is 
bij het verminderen van beademingsgeïnduceerde longschade.
In de studie van hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat het mogelijk is premature 
pasgeborenen met RDS te beademen met toepassing van de geïndividualiseerde, 
oxygenatie geleide OLV strategie met een minimale hoeveelheid extra zuurstof 
(merendeel FiO2 < 0.25). Tevens wordt in dit  vroege stadium van RDS gezien dat de 
benodigde druk na recrutering significant lager is met behoud van een sufficiënte 
oxygenatie wat betekent de long gekenmerkt wordt door hysteresis. Naast deze 
bevindingen wordt gedetailleerde informatie over benodigde beademingsdrukken en 
de gevolgen voor de bloeddruk, voor en na toediening van surfactant, beschreven.
Een gedetailleerde beschrijving van de geïndividualiseerde, oxygenatie geleide OLV 
procedure wordt gegeven in hoofdstuk 5. Relevante klinische en praktische informatie 
welke nodig is om de OLV strategie in de dagelijkse praktijk te implementeren wordt 
uiteengezet. Hierbij wordt aangetoond dat de strategie tijd kost maar dat overdracht 
van de instelling van de beademing volgens een strikt protocol aan een speciaal 
opgeleide staf, de tijdsinvestering significant reduceert. Dit kan een oplossing bieden 
op afdelingen waar ‘respiratory therapists’ dan wel gespecialiseerde verpleegkundigen 
worden ingezet. 
De radiologische kenmerken van RDS op een röntgenfoto van de thorax zijn afhankelijk 
van de toegepaste behandeling. In hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat de radiolucentie 
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van de longen verbetert na toepassing van de oxygenatie geleide OLV strategie bij RDS 
patiënten. Na surfactant therapie wordt een significante toename van de verbetering 
van de radiolucentie van de longen vastgesteld. Voorzichtigheid is dus geboden 
bij het gebruik van de bekende RDS scores om de ernst van de ziekte te bepalen. 
Bijkomende belangrijke bevinding is dat er zelden tekens van hyperinflatie zijn en dat 
deze dan eerder mild zijn. In het beschreven cohort wordt geen pneumothorax dan 
wel pneumomediastinum vastgesteld.  Met andere woorden ook vanuit radiologisch 
standpunt is de toepassing van de geïndividualiseerde en zuurstofgeleide OLV strategie 
veilig.
Specifieke informatie over de toepassing van hoog frequente beademing in de dagelijkse 
praktijk beperkt zich meestal tot algemene aanbevelingen over het gebruik van een 
optimaal longvolume en het ontraden van ‘cross over’ naar conventionele beademing 
voor de extubatie van de patiënt. Er zijn helemaal geen beschrijvingen of gegevens over 
het extubatieproces bij de hoog frequente beademing van premature pasgeborenen. 
Hoofdstuk 7 laat zien dat een grote meerderheid van de patiënten (± 90%), na een fase 
van afbouw van de hoog frequente beademingsparameters, primair ge-extubeerd kan 
worden tot nasale CPAP. De streefwaarden van de beademingsparameters werden in 
deze studie gesteld op een continue druk van ≤ 8 cm H2O en een FiO2 ≤ 0.3.
 

Conclusie
Of het gebruik van de hoog frequente OLV strategie de incidentie van BPD vermindert bij 
de premature pasgeborene met RDS, blijft een niet beantwoorde vraag. Het ontbreken 
van toetsbare gegevens in de beschikbare literatuur over de concrete en praktische 
toepassing van de OLV strategie vanaf de start van de beademingsperiode tijdens de 
acute RDS fase tot aan het tijdstip van de extubatie zijn een van dè belangrijke oorzaken 
bij het persisteren van deze discussie.
De studies in dit proefschrift laten zien dat de toepassing van de  ‘full package’ OLV strategie 
met hoog frequente oscillatie ventilatie van start tot einde van de beademingsperiode 
mogelijk èn veilig is bij premature pasgeborenen. De long is een orgaan met een eigen 
dynamiek waarbij de longhysteresis, welke ook bij prematuren aanwezig is, noopt 
tot een verlaging van de toegepaste beademingsdruk na de recruteringsfase. Ook 
de veranderende karakteristiek van de long onder invloed van exogeen toegediend 
surfactant maakt een aanpassing van de drukken noodzakelijk. De individuele instelling 
van de beademingsparameters is dus belangrijk en vraagt een tijdsinvestering. Deze 
tijdsinvestering kan gereduceerd worden door de inzet van opgeleid personeel dat 
volgens een strikt protocol werkt. Tevens moet bij de interpretatie van de radiologische 
bevindingen van de longen rekening gehouden worden met de verbeterde radiolucentie 



Chapter 9

9

132

bij gebruik van de OLV strategie. De gradatie van RDS is dus niet vergelijkbaar met 
de ‘klassieke’ beademingsstrategieën waar recrutering niet op de voorgrond staat. 
Tenslotte is aangetoond dat na een fase van afbouw, rechtstreekse extubatie vanaf 
hoogfrequente beademing mogelijk is en zodoende cross-over naar conventionele 
beademing voorkomen kan worden.

Toekomst
Om te bewijzen dat de toepassing van de OLV strategie de overleving zonder BPD 
van, ook zeer jonge premature pasgeborenen verbetert, is een gerandomiseerde 
en gecontroleerde studie met èn een correct toegepaste èn een gedocumenteerde, 
toetsbare OLV strategie noodzakelijk. Er bestaat geen ‘one fits all’ instelling van 
de beademingsparameters waarbij de long gerecruteerd wordt èn blijft zonder 
overdistentie. De OLV procedure beschreven in dit proefschrift is de eerste stap in het 
trainingsproces van het stafpersoneel dat de OLV strategie zal toepassen, alvorens een 
studie opgestart kan worden.
Een gerandomiseerde studie zal idealiter respiratoir insufficiënte prematuren includeren 
met een hoog risico hebben om te overlijden dan wel om BPD te ontwikkelen, en die 
beademd moeten worden. De interventie groep wordt onmiddellijk en consequent 
beademd met de OLV strategie met een hoog frequent beademingsapparaat. De 
controle groep wordt beademd volgens de huidige ‘niet-agressieve’ conventionele 
beademing waarbij voldoende eind expiratoire positieve druk en laag teugvolume 
maar zonder recruteringsmanoeuvre. Hoogfrequente beademing is eenvoudig in 
gebruik voor beiden, het recrutering - dererecruteringsproces èn de toepassing van 
een laag teugvolume. Methodologisch is er expliciete aandacht voor de individuele OLV 
procedure welke strikt geprotocolleerd moet zijn en op een gestandaardiseerde wijze 
uitgevoerd moet worden. Tevens moeten heldere eindpunten ter beoordeling van de 
oxygenatie en ventilatie parameters geformuleerd zijn en ter evaluatie beschikbaar zijn. 
De patiënt moet de hele beademingsperiode beademd worden met de toegewezen 
strategie en apparatuur. Cross over kan uitsluitend onder strenge exit-criteria in geval 
van een potentieel letale respiratoire insufficiëntie.
Eén van de problemen tijdens de dagelijkse klinische praktijk met toepassing van de OLV 
strategie is het ontbreken van een betrouwbaar instrument om het longvolume aan het 
bed van de patiënt te bepalen. Daarbij moeten vele gegevens van verschillende bronnen 
gelijktijdig geïntegreerd worden in soms stressvolle omstandigheden. Ook zijn er nieuwe 
en veelbelovende technologieën ter monitoring van het longvolume zoals de elektrische 
impedantie tomografie of de respiratoire impedantie plethysmografie, in ontwikkeling. 
Integratie van data van deze nieuwe technologieën samen met de ventilatieparameters, 
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de pulse oxymeter en de transcutane kooldioxide meting kunnen bijdragen aan het 
verbeteren en vereenvoudigen van het proces van recrutering - de-recrutering- re-
recrutering - optimalisatie van de beademingsdrukken. Op deze wijze kan het instellen 
van de beademing een belangrijke bijdrage leveren voor diegene die verantwoordelijk is 
voor de instelling/aanpassing van de beademingsparameters.

De reductie van de pulmonale morbiditeit van de jonge premature pasgeborene 
waarvan de longen gekenmerkt worden door een gecombineerde onderontwikkeling 
en kwetsbaarheid blijft een belangrijke uitdaging. De studies in dit proefschrift 
demonstreren dat het mogelijk is de OLV procedure te integreren in de dagelijkse 
klinische praktijk. Studies naar de verdere reductie van de incidentie van BPD in deze 
groep patiënten moeten ook de complete èn correcte toepassing van de OLV strategie 
omvatten voor patiënten die kunstmatig beademd worden.


