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Hoofdstuk 1 is algemene introductie en geeft de opzet van dit proefschrift weer. De 

afgelopen decennia is het positieve effect, dat warmte- en vochtuitwisselaars (HMEs) 

hebben op de luchtwegklachten na laryngectomie, uitgebreid onderzocht, en is het gebruik 

van HMEs inmiddels een onmisbaar element geworden in de pulmonale revalidatie van 

patiënten die een laryngectomie hebben ondergaan. Daarentegen, echter weinig is bekend 

over de fysiologische parameters die ten grondslag liggen aan deze verbeteringen.

Het doel van dit onderzoek was onze kennis van te vergroten van de veranderingen 

in longfysiologische parameters ten gevolge van de totale laryngectomie: in hoeverre 

veranderen de temperatuur en luchtvochtigheid in de luchtwegen na een totale 

laryngectomie, en in hoeverre herstelt een HME op zijn beurt weer deze veranderingen. 

Verder: kan enig voordelig effect op de luchtweg fysiologie worden toegeschreven aan de 

additionele ademhalingsweerstand die gepaard gaat met het dragen van een HME? Tot 

slot, kunnen we, met de in dit proefschrift verkregen informatie, verbeteringen aandragen 

voor toekomstige HMEs?

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de relevante literatuur welke ten tijde van 

het begin van het onderzoek beschikbaar is. Van elk van de drie fysische eigenschappen 

van de HME, n.l., de warmte- en vochtuitwisseling capaciteit, de weerstand en de 

potentiële filter capaciteit van stofpartikels, wordt beschreven welke invloed zij hebben, 

in vitro en in vivo. Door het kleine aantal in vivo metingen en de technische complexiteit 

van luchtvochtigheidmetingen, is echter enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie 

hiervan. Desalniettemin lijkt de warmte- en vochtuitwisseling capaciteit van de HME 

aanzienlijk, zij het minder effectief dan die van de bovenste luchtweg. Hoewel beschreven 

is dat de additionele respiratoire weerstand van de HME de transcutane oxygenatie 

positief beïnvloedt, menen wij dat deze data op verschillende manieren kan worden 

geïnterpreteerd, en achten we een HME weerstand gerelateerd effect derhalve niet zeker. 

De capaciteit van een HME een klinisch relevante hoeveelheid pathogenen uit te filteren 

is waarschijnlijk onvoldoende.

Hoofdstuk 3 heeft betrekking op een eerder gepubliceerde studie waarin werd 

geconcludeerd dat het gebruik, gedurende 4 uur, van een HME met een relatief hoge 

weerstand, leidt tot een aanzienlijke stijging van de transcutane oxygenatie (tcpO2) 

waarden. De auteurs veronderstelden dat de weerstand van de HME leidt tot opening 

van samengevallen, basale longvelden, en dat dit op zijn beurt weer gepaard gaat met 

een verbeterde ventilatie-perfusie verhouding. Een minder sterk methodologisch punt in 

deze studie was echter, dat deze 4 uur durende metingen niet uitgevoerd zijn bij een groep 

gelaryngectomeerden die geen HME droegen. In een gerandomiseerde crossover studie 

hebben we geprobeerd de gerapporteerde stijging te reproduceren en te valideren. Echter, 

in tegenstelling tot de eerder gepubliceerde resultaten, concludeerden wij dat er geen 
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bewijs is voor een stijging in de tcpO2 waarden ten gevolge van de aanwezigheid van een 

HME. Aangezien HMEs met een relatief hoge weerstand bovendien gepaard gaan met 

een verminderd draagcomfort en dientengevolge met een lagere therapie compliance, gaat 

onze voorkeur uit naar HMEs met een lage en dus comfortabele ademhalingsweerstand.

Apparatuur die gebruikt kan worden voor intra-tracheale temperatuur en luchtvochtig-

heidmetingen is commercieel niet verkrijgbaar. In hoofdstuk 4 wordt het ontwerp, de 

constructie, en de verificatie van een in eigen huis ontwikkeld meetsysteem, de “Airway 

Climate Explorer” in detail besproken. De ACE bestaat uit de volgende componenten: 

lucht wordt aangezogen via een smalle sample catheter, welke intern verwarmd wordt 

en aan de buitenzijde thermisch geïsoleerd is. In de tip van de catheter, welke in de 

luchtweg geplaatst kan worden, bevindt zich een thermokoppel. De andere zijde 

van de catheter mondt uit in een, eveneens verwarmd, “sensorhuis”, waarin zich een 

luchtvochtigheidsensor bevindt. De door de catheter aangezogen lucht wordt constant 

gehouden door een pomp waarvan de flow actief gereguleerd wordt. In de klinisch 

relevante range van luchtvochtigheidwaarden correleert het afgegeven signaal van de ACE 

in hoge mate met de meetwaarden van een referentie sensor. De 1 – 1/e responstijden 

voor de temperatuur- en luchtvochtigheidveranderingen waren < 1 s. In een eerste in 

vivo experiment bleek de ACE geschikt voor het meten van eind-expiratoire en eind-

inspiratoire luchtvochtigheid- en temperatuurwaarden tijdens ademhaling in rust.

In hoofdstuk 5 wordt in een gerandomiseerde crossover studie, in 10 gelaryngectomeerden, 

de klinische toepasbaarheid van de ACE en de invloed van een HME op het tracheale 

klimaat onder kamertemperatuur omstandigheden onderzocht. Het meten van de 

tracheale luchtvochtigheid en temperatuur met de ACE was praktisch en technisch 

haalbaar, al bleek een continue alertheid vereist met betrekening tot de interpretatie 

van de verkregen data, gezien de gevoeligheid voor instrumentele fouten. Met de HME 

op het tracheostoma steeg de intra-tracheale luchtvochtigheidwaarde, terwijl de intra-

tracheale temperatuur daalde. Deze daling kan verklaard worden door de consumptie van 

thermische energie bij verdamping. Omrekening in relatieve luchtvochtigheidwaarden 

laat gedurende de hele ademhalingscyclus waarden zien van rond de 100 %, hetgeen 

suggereert dat de thermische capaciteit de warmte- en vochtuitwisseling van de HME 

limiteert. Er wordt gehypothetiseerd dat een verbetering van de thermische capaciteit 

van de HME mogelijk leidt tot een verdere reductie van pulmonale symptomen.

Aangezien in de winter de incidentie van luchtweg klachten, ernstige tracheïtiden en 

longfunctie achteruitgang stijgt bij gelaryngectomeerden, hebben we in hoofdstuk 
6 de invloed van een HME op het tracheale klimaat gemeten onder soortgelijke 

omgevingsomstandigheden, en gehypothetiseerd hoe de warmte- en vochtuitwisseling 

verder te verbeteren. Hiertoe hebben we in een gerandomiseerde crossover studie, bij 

10 gelaryngectomeerden, met en zonder HME, de intra-tracheale luchtvochtigheid en 

temperatuur gemeten in een koude en droge kamer. Onder deze omstandigheden leidt 



111

Samenvatting

het dragen van een HME tot zowel een verhoging van de inspiratoire als expiratoire 

temperatuur en luchtvochtigheid. Verder bleek in de meerderheid van de proefpersonen 

dat de relatieve luchtvochtigheid calculaties, met name tijdens inspiratie zonder HME, 

duidelijk boven de 100 % uitkwamen, hetgeen suggestief is voor condensdruppel vorming. 

Indien een HME gebruikt wordt, dan blijft de relatieve luchtvochtigheid rond de 100 % 

gedurende de gehele ademhalingscyclus. In overeenkomst met de conclusie van de eerder 

uitgevoerde studie onder kamertemperatuur omstandigheden, is een verbetering van 

de warmte uitwisseling van de HME noodzakelijk voor een verdere verbetering van de 

vochtuitwisseling capaciteit.

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken samengevat en de 

implicaties van dit proefschrift weergegeven.




