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“…It certainly was a bold enterprise of nature to create quadrupeds like 

man or the giraffe with a predominantly vertical extension, who carry 

their heads and hearts at a considerable distance above the center of 

gravity of the body…” (Gauer and Thron, 1965)

Men weet sinds de oudheid al, dat langdurig staan kan leiden tot bewustzijnsverlies. 
De lokatie van de hersenen ten opzichte van het hart maken de hersenen, in de staande 
lichaamshouding, kwetsbaar voor de invloed van de zwaartekracht. Daarnaast zijn de 
hersenen zeer gevoelig voor een tekort aan zuurstof. Dientengevolge is het menselijk 
lichaam voorzien van een aantal opvallende mechanismen, die er voor zorgen dat de 
hersendoorstroming en daarmee de zuurstofvoorziening van de hersenen verzekerd zijn 
tijdens staan.
Wanneer mensen vanuit liggende houding gaan staan vindt er onder invloed van de 
zwaartekracht een verplaatsing van ongeveer 0.5 liter bloed plaats vanuit de borstholte 
naar de onderste lichaamshelft. Als gevolg van deze verplaatsing van bloed, zal de veneuze 
terugvloed van bloed naar het hart afnemen. Dit resulteert in een verminderde vulling 
van het hart met als gevolg dat er een afname plaatsvindt van het slagvolume en het 
hartminuutvolume. Ondanks deze daling van het hartminuutvolume zal er geen daling van 
de bloeddruk plaatsvinden vanwege een compensatoire toename van de vaatweerstand. Deze 
snelle compensatie wordt gereguleerd via de zenuwbanen van het autonome zenuwstelsel naar 
hart en bloedvaten. Tijdens langer staan worden ook andere, met name hormonale systemen 
geactiveerd. Een essentieel mechanisme tegen een grote afname van de hoeveelheid bloed in 
de borstholte (centraal bloedvolume) tijdens staan, is de spieractiviteit van de beenspieren, 
de zogenaamde “spierpomp”. Het onderhouden van voldoende veneuze terugvloed van bloed 
naar het hart wordt in belangrijke mate ondersteund door de mechanische effecten van de 
pompende actie van de spiercontracties van beenspieren op de bloedsomloop. Daarnaast zal 
de statische toename van spiertonus van beenspieren het “wegzakken” (pooling) van bloed 
in de beenvaten tegenwerken. De “adempomp” is een ander mechanisme die de veneuze 
terugvloed van bloed naar het hart ondersteunt. Tijdens inademing zal de druk in de borstholte 
dalen en de druk in de buik toenemen waardoor de veneuze terugvloed van bloed naar het 
hart zal toenemen. Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk de veranderingen in centraal 
bloedvolume zijn voor de staande lichaamshouding. Het lijkt daarom van belang te zijn, om te 
weten wat nu het optimaal centraal bloedvolume is tijdens staan en hoe we dit kunnen meten.
Patiënten met een falen van het autonome zenuwstelsel (autonoom falen) ontberen het 
vermogen om tijdens het staan de bloeddruk op peil te houden. Dit resulteert in een sterke 
daling van de bloeddruk bij staan (orthostatische hypotensie). De primaire afwijking bij 
patiënten met autonoom falen is het onvermogen om de arteriële vaatweerstand te verhogen 
als gevolg van afwijkingen in de sympathische zenuwbanen van het autonome zenuwstelsel. 
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Daarnaast is er sprake van een grotere daling van het hartminuutvolume bij patiënten met 
autonoom falen in vergelijking met gezonden. Dit wordt toegeschreven aan een toegenomen 
veneuze pooling in de aderen van de benen en buikholte. De daling van de bloeddruk leidt 
tot symptomen als een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid en � auwvallen tijdens staan. 
Maaltijden, warmte en inspanning doen de klachten verergeren waardoor patiënten met 
orthostatische hypotensie ten gevolge van autonoom falen ernstig beperkt kunnen zijn in hun 
dagelijkse activiteiten. De behandeling van deze patiënten is met name gericht op bestrijding 
van de symptomen van de orthostatische hypotensie. Hierbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van vergroting van het circulerend bloedvolume en van spierspanningmanoeuvres.
Zoals eerder al aangegeven is de bloeddoorstroming van de hersenen in de staande 
lichaamshouding kwetsbaar ten gevolge van de lokatie van de hersenen ten opzichte van 
het hart. Naast de compensatie mechanismen om de systemische bloeddruk op peil te 
houden tijdens staan, hebben de bloedvaten van de hersenen ook zelf het vermogen om de 
doorstroming te reguleren. Dit is een zeer complex regulatiesysteem. Een karakteristiek 
kenmerk van de hersencirculatie is de cerebrale autoregulatie. Hierdoor wordt de 
bloeddoorstroming van de hersenen relatief constant gehouden ondanks grote variaties in 
systemische bloeddruk. Tijdens het staan zal de afname van de bloeddoorstroming van de 
hersenen daardoor beperkt blijven.

In dit proefschrift worden een aantal methodologische, fysiologische en pathofysiologische 
aspecten van de bloeddrukregulatie en hersendoorstroming beschreven met name tijdens de 
staande lichaamshouding. De studies zijn uitgevoerd in gezonde proefpersonen en patiënten 
met orthostatische hypotensie ten gevolge van autonoom falen.

Hoofdstuk 2: Methoden 

Hoofdstuk 2.1 beschrijft de methodologie die wij in dit proefschrift hebben gebruikt om op non-
invasieve wijze de bloeddoorstroming van de hersenen te meten. Met gebruik van transcraniële 
Doppler (TCD) ultrasonogra� e kan de bloedstroomsnelheid in de middelste hersenslagader 
worden gemeten. De hoeveelheid zuurstof in de hersenen kan gemeten worden met gebruik 
van near-infrared spectroscopie. Voor een beter begrip van de veranderingen in bloeddruk 
en systemische hemodynamiek tijdens staan is slag-op-slag meting van de bloeddruk, 
slagvolume van het hart en veranderingen in centraal bloedvolume noodzakelijk, omdat de 
gebeurtenissen snel plaatsvinden. Bij voorkeur moet dit non-invasief plaatsvinden, omdat 
invasieve metingen op zich zelf een � auwvalreactie kunnen veroorzaken. In hoofdstuk 2.2 
beschrijven we hoe thoracale impedantie gebruikt kan worden als een maat voor veranderingen 
in centraal bloedvolume. Bloeddruk kan non-invasief en continu gemeten worden met gebruik 
van registratie van het bloeddruksignaal aan de vingers. Het principe en de mogelijkheid om 
hiermee de intra-arteriële druk te volgen wordt beschreven. Toepassing van polsgolf analyse op 
de arteriële vingerbloeddruk geeft de mogelijkheid om non-invasief en continu het slagvolume 
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van het hart te bepalen. De Model� ow methode berekent het slagvolume van het hart uit de 
arteriële drukgolf. In dit hoofdstuk wordt ook de theoretische en fysiologische achtergrond van 
de Model� ow methode beschreven. De Model� ow berekening van het slagvolume is gebaseerd 
op het liggende model van de arteriële hemodynamische karakteristieken. Het is onduidelijk of 
tijdens de staande lichaamshouding, slagvolume verkregen kan worden uit de arteriële drukgolf. 
Hoofdstuk 2.3 beschrijft daarom zowel de non-invasieve als de invasieve toepasbaarheid van de 
Model� ow methode tijdens verschillende lichaamshoudingen. In tien gezonde proefpersonen 
werd het Model� ow bepaalde slagvolume berekend uit zowel de intra-arteriële als uit de non-
invasieve vingerbloeddruk. Deze waarden werden vergeleken, met het gemiddelde van een 
computer gestuurde serie van vier thermodilutie slag volumina tijdens liggen, actief staan, 
20º head-down tilt en 30º en 70º head-up tilt. De resultaten van deze studie laten zien dat de 
staande lichaamshouding kan leiden tot een fout in Model� ow slagvolume verkregen uit de 
intra-arteriële bloeddruk. Daarentegen was aantoonbaar dat het slagvolume, verkregen met 
Model� ow uit de non-invasieve vingerbloeddruk, een niet-signi� cante fout opleverde tijdens 
verschillende lichaamshoudingen inclusief het staan.

Hoofdstuk 3: Centraal bloedvolume, normovolemie en orthostatische stress

In hoofdstuk 3.1 werd een de� nitie voor normovolemie, in gezonde proefpersonen, onderzocht 
waarbij die lichaamshouding werd bepaald, die het hart genoeg volume geeft om in rust 
een maximaal hartminuutvolume te geven. Men kan zich afvragen, vanwege activatie van 
de cardiovasculaire re� exen tijdens het staan, of in gezonde proefpersonen het centraal 
bloedvolume geoptimaliseerd is voor de staande lichaamshouding. In negen gezonde 
proefpersonen werd de preload naar het hart gevarieerd door passieve veranderingen 
in lichaamshouding van 70� head-up tilt tot 20� head-down tilt. Gemengd veneuze 
zuurstofsaturatie werd vergeleken met thermodilutie hartminuutvolume. Veranderingen 
in hartminuutvolume werden gevolgd door gelijktijdige veranderingen in gemengd 
veneuze zuurstofsaturatie van 70� head-up tilt tot 20� head-down tilt. Hartminuutvolume 
en gemengd veneuze zuurstofsaturatie namen niet toe van liggen naar head-down tilt. 
Een lichaamshouding waarbij wij aangenomen hadden dat het centraal bloedvolume zou 
toenemen. Daarentegen, zowel hartminuutvolume als gemengd veneuze zuurstofsaturatie 
daalden tijdens head-up tilt, en waren respectievelijk 1.3 l·min-1 en 10% lager. Dus, in 
gezonde proefpersonen kan normovolemie wellicht worden gede� nieerd als de hoeveelheid 
centraal bloedvolume voorzien in de liggende lichaamshouding, daar de maximale waarden voor 
hartminuutvolume en gemengd veneuze zuurstofsaturatie al bereikt zijn tijdens het liggen.
In hoofdstuk 3.2 was de hypothese dat in gezonde proefpersonen, tijdens manipulatie van het 
centraal bloedvolume, veranderingen in slagvolume van het hart zijn gerelateerd aan verandering 
aan thoracaal bloedvolume, dit in tegenstelling tot de veranderingen in centraal veneuze 
drukken. De centraal veneuze druk wordt samen met de arteriële pulmonale wiggedruk vaak 
gebruikt als een maat voor centraal bloedvolume. Vaak zijn slagvolume en hartminuutvolume 
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gerelateerd aan de centraal veneuze druk, de gemiddelde arteriële pulmonale druk en de 
arteriële pulmonale wiggedruk. De onvoorwaardelijke aanname is, dat de gemeten druk 
verandert met veranderingen in centraal bloedvolume, maar in sommige gevallen is het 
tegendeel wellicht waar. Recente studies hebben de correlatie tussen de bepalingen van de 
ventriculaire vullingsdrukken en variabelen voor ventriculair einddiastolisch volume in twijfel 
getrokken. Bij deze bevindingen kan men zich afvragen of de centrale drukken bruikbare 
voorspellers zijn voor de ventriculaire pre-load. De functie van het hart lijkt eerder gerelateerd 
aan het centraal bloedvolume dan aan de zogenaamde cardiale vullingdrukken. In negen 
gezonde proefpersonen onderzochten we de relatie tussen slagvolume van het hart en thoracaal 
bloedvolume versus centraal veneuze, de gemiddelde arteriële pulmonale druk en de arteriële 
pulmonale wiggedruk. Tijdens zowel 70º head-up tilt als 20º head-down tilt, veranderde het 
slagvolume van het hart meer met het thoracaal bloedvolume dan met de centrale drukken. Dit 
suggereert dat de functie van het hart meer is gerelateerd aan het volume dan aan de cardiale 
vullingsdrukken. Dit betekent dat voor bepaling van de pre-load van het hart, centraal veneuze 
drukken vervangen kunnen worden door bepaling van het centraal bloedvolume met thoracale 
impedantie of, idealiter, van het hart zelf door echocardiogra� e.

Hoofdstuk 4: Regulatie van de bloeddruk en hersendoorstroming tijdens staan in 

gezonde proefpersonen en patiënten met autonoom falen 

Het posturaal tachycardie syndroom wordt gekenmerkt door een toename van de 
hartfrequentie van >30 slagen/min en symptomen die kenmerkend zijn voor verminderde 
bloeddoorstroming van de hersenen, zoals een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid in 
de afwezigheid van een lage bloeddruk en gerelateerd aan staan. Hoofdstuk 4.1 beschrijft 
zowel de veranderingen in bloeddoorstroming van de hersenen als bloeddruk in associatie met 
orthostatische intolerantie en tachycardie bij een 33-jarige vrouw, die zich presenteert met 
klachten van duizeligheid bij staan, moeheid, kortademigheid en hartkloppingen gerelateerd 
aan een periode van bedlegerigheid. De patiënte werd geïnstrueerd om de zout inname te 
verhogen en om overdag niet te gaan liggen. Daarnaast kreeg ze een trainingsprogramma 
met onder ander spierversterkende oefeningen. Hierop verdwenen geleidelijk haar klachten. 
Na een half jaar had zij al haar dagelijkse activiteiten weer hervat zonder klachten tijdens 
het staan. De hartfrequentie stijging tijdens het staan, en de afname in hartminuutvolume 
en gemiddelde cerebrale bloedstroomsnelheid waren genormaliseerd. De symptomatisch 
lage gemiddelde cerebrale bloedstroomsnelheid, waarmee zij zich initieel presenteerde, leek 
eerder gerelateerd te zijn aan de grote reductie in hartminuutvolume tijdens het staan dan 
aan een lage gemiddelde bloeddruk. Dit suggereert dat de symptomatische en reversibele 
reductie in bloeddoorstroming van de hersenen een respons is op een kritische afname van de 
systemische bloeddoorstroming en niet zozeer een verstoring van de cerebrale autoregulatie.
Tijdens staan wordt bij de mens de bloeddruk op niveau gehouden, door een toename 
van de vaatweerstand via re� exactiviteit van het autonome zenuwstelsel. Patiënten met 
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autonoom falen hebben deze mogelijkheid niet om de vaatweerstand te verhogen tijdens 
staan. Ondanks het feit, dat het vermogen om de bloeddoorstroming van de hersenen te 
waarborgen tijdens afname in bloeddruk is behouden, klagen patiënten met autonoom falen 
vaak over duizeligheid en wazig zien tijdens staan. In hoofdstuk 4.2 werd onderzocht of de 
klachten bij patiënten met autonoom falen een weerspiegeling zijn van een verminderde 
bloeddoorstroming van de hersenen en met een insuf� ciënte toevoer van zuurstof naar de 
hersenen. Het blijkt dat tijdens staan de afname in cerebrale bloedstroomsnelheid en toevoer 
van zuurstof groter is in negen patiënten met autonoom falen in vergelijking met de gezonde 
proefpersonen. Patiënten met autonoom falen, die binnen 5 minuten na het staan klachten 
ontwikkelen worden gekarakteriseerd door: een grotere daling van bloeddruk, cerebrale 
bloedstroomsnelheid en zuurstof toevoer, die reeds manifest zijn binnen de eerste 10 seconden 
na het staan. Dit suggereert dat de snelheid van de afname ook bijdraagt aan het ontstaan van 
de klachten.
Patiënten met autonoom falen kunnen hun klachten van een lage bloeddruk tijdens staan 
bestrijden door gebruik te maken van spierspanningmanoeuvres als benen kruisen. In 
hoofdstuk 4.3 werd onderzocht hoe manoeuvres, als benen kruisen, de bloeddoorstroming 
van de hersenen kunnen verbeteren bij patiënten met autonoom falen die een lage bloeddruk 
hebben tijdens staan. Bij zes patiënten met autonoom falen en zes gezonde proefpersonen 
werden de effecten van benen kruisen op de bloeddoorstroming van de hersenen bestudeerd. 
Benen kruisen is een zeer eenvoudige en sterk reproduceerbare manoeuvre, die de 
bloeddoorstroming van de hersenen en toevoer van zuurstof verbetert en gepaard gaat met een 
verlichting van symptomen bij patiënten met autonoom falen. Het onderliggende mechanisme 
is een stijging van hartminuutvolume, vaatweerstand en gemiddelde bloeddruk. Aan patiënten 
met symptomen, op basis van een lage bloeddruk bij staan, moet geadviseerd worden om 
benen kruisen toe te passen.
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