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Op de intensive care wordt een groot deel van de patiënten kunstmatig beademd. Zij zijn 

hiertoe zelf niet meer toe in staat, meestal door een ernstige ziekte of na een operatie. 

Hoewel deze mechanische beademing noodzakelijk is en levensreddend kan zijn, is het 

in het afgelopen decennium ook duidelijk geworden dat beademing, ook schadelijk kan 

zijn. De schade die door mechanische beademing wordt veroorzaakt wordt ook wel VILI 

(Ventilator-Induced Lung Injury) genoemd. 

Tegenwoordig zijn er richtlijnen die moeten voorkomen dat de longen teveel beschadigd 

worden tijdens beademing. Het is helaas niet altijd mogelijk deze richtlijnen te volgen 

bij alle patiënten die op de intensive care worden opgenomen. Met name bij de 

mensen die al beschadigde longen hebben, in de vorm van ARDS (Acute Respiratory 

Distress Syndrome), is het moeilijk om deze richtlijnen te volgen. Het is echter van groot 

belang dat bij alle patiënten op de intensive care de schade door beademing wordt 

teruggebracht. Met die reden hebben wij onderzocht of het koelen van patiënten tot 

32 graden (hypothermie) dan wel het beademen van patiënten met helium en zuurstof 

(heliox) een oplossing zou kunnen bieden voor dit probleem. Dit proefschrift beschrijft 

het effect van zowel hypothermie als beademing met heliox als interventies met als doel 

de schade die mechanische beademing met zich meebrengt te beperken. 

Voor beide strategieën wordt de rationale besproken in hoofdstuk 1. De rationale bij 

koeling komt er kort gezegd op neer dat het koelen van de patiënt mogelijk de schade 

door mechanische beademing beperkt, omdat het de ontstekingsreactie die ontstaat bij 

longschade zou kunnen verminderen. Er wordt echter gedacht dat koelen het risico op 

infectie kan vergroten door het dempen van de afweerreactie van het lichaam. Bovendien 

kan koeling ervoor zorgen dat het metabolisme van een patiënt minder snel werkt. 

Bij beademing met heliox geldt dat helium een edelgas is, met als bijzondere eigenschap 

dat het in vergelijking met zuurstof een kleinere dichtheid heeft. Dit betekent dat als 

je een patiënt beademt met helium en zuurstof, dit gasmengsel veel gemakkelijker de 

longen in stroomt en minder weerstand genereert dan wanneer een patiënt beademd 

wordt met stikstof en zuurstof. Doordat de weerstand kleiner is bij de beademing met 

heliox zou ook de schade door mechanische beademing kunnen afnemen. 
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Deel 1 – Hypothermie

In deel 1 beschrijven we de mogelijkheid om koeling in te zetten als strategie om 

longschade te verminderen. Het begint met hoofdstuk 2, waarin we de literatuur hebben 

nagezocht op studies die de verschillen in metabolisme beschrijven tussen verschillende 

groepen patiënten die op de intensive care worden opgenomen. Het blijkt dat de 

verschillen tussen deze groepen erg groot zijn. In alle groepen kwam wel naar voren dat 

bij ernstig zieke patiënten het metabolisme doorgaans sneller werkte en dat bij patiënten 

die gekoeld worden het metabolisme werd geremd. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden diermodellen beschreven waarin we longschade hebben 

gesimuleerd, door met schadelijk teugvolumina te beademen of door de dieren een 

longinfectie te geven. In beide modellen werd aangetoond dat koeling de longschade 

verminderde. Naast het testen van onze hypothese in diermodellen, hebben we ook 

verschillende patiëntenstudies uitgevoerd. Deze worden beschreven in hoofdstuk 

5, 6 en 7. In hoofdstuk 5 hebben we geprobeerd het mogelijke mechanisme van het 

gunstige effect van koeling uit te diepen. We hebben gekeken naar de mitochondriën. 

Mitochondriën reguleren de zogenaamde energiehuishouding van cellen en zijn vaak 

aangetast tijdens ziekte. In zowel ons diermodel van hoofdstuk 4 als bij de patiënten in 

hoofdstuk 5, lijkt het erop dat de energiehuishouding intact blijft tijdens ziekte, wanneer 

koeling wordt toegepast. 

In hoofdstuk 6 hebben we het effect van koeling onderzocht in patiënten die beademend 

worden volgens de huidige richtlijnen van beademing op een beschermende manier. 

Het bleek dat koeling de intensiteit van de beademing verminderde en de richtlijnen 

gehandhaafd konden blijven in deze patiënten. Hoewel we niet de longschade zelf 

hebben onderzocht, tonen we hiermee wel aan dat koeling een mogelijkheid kan zijn 

om de intensiteit van beademing te verminderen in patiënten bij wie beschermende 

beademing met lage drukken niet mogelijk is vanwege zieke longen.

De eerder genoemde risico’s van koeling hebben we onderzocht in hoofdstuk 7. Daar 

hebben we bekeken of er een groter infectierisico is en of de afweer aangetast wordt 

tijdens koeling. We hebben patiënten vergeleken die gekoeld waren tot 33°C met 

patiënten die op 36°C gehouden werden. Deze studie toont aan dat: na een hartstilstand 

er een verminderde afweer is. Echter gezien het feit dat er geen verschil in afweer was 

tussen de twee groepen, vermindert koelen de afweer niet verder, wat doet vermoeden 

dat koeling op zichzelf niet het infectierisico vergroot. Dit is een belangrijke conclusie, 
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die ervoor zorgt dat koeling overwogen kan worden als strategie om longschade te 

verminderen.

Concluderend kunnen we zeggen dat koeling gunstige effecten heeft op de schade van 

de beademing en dat het gevaar op infectie lijkt mee te vallen. Wij denken dan ook 

dat koeling een strategie kan zijn om de intensiteit van beademing te verminderen en 

daarmee de longschade. 

Deel 2 – Heliox beademing

In deel 2 beschrijven we de mogelijkheid van heliox beademing als strategie om longschade 

te verminderen. Ook in dit deel beginnen we in hoofdstuk 8 met een overzicht van de 

literatuur over heliox in patiënten met longschade. Het blijkt dat deze literatuur zich 

vooral richt op diermodellen met jonge dieren en kinderen met longschade. Hierdoor 

is het moeilijk om een conclusie te trekken over het effect van heliox beademing in 

volwassen patiënten. In dit hoofdstuk blijkt echter wel dat alle onderzoeken de rationale 

van heliox beademing als therapie bij longschade, op basis van de kleinere dichtheid ten 

opzichte van zuurstof, onderschrijven. 

Om aan te tonen dat heliox beademing verlichting zou kunnen bieden bij longschade 

in volwassenen, hebben we twee diermodellen opgezet. In het diermodel in hoofdstuk 

9 wordt longschade door mechanische beademing aangebracht in de longen van 

volwassen dieren. In het diermodel in hoofdstuk 10 worden de longen aangetast door 

een component van de celwand van bacteriën, met een steriele infectie tot gevolg. In 

zowel het in hoofdstuk 9 als het in 10  beschreven onderzoek zorgt heliox beademing 

ervoor dat de longen met minder hoge drukken beademd konden worden. Hoewel het 

effect van heliox beademing in hoofdstuk 9 en 10 is aangetoond, konden we geen verschil 

waarnemen in daadwerkelijke longschade. Dat de effecten van heliox niet heel groot zijn 

komt mogelijk omdat de weerstand in de longen in deze diermodellen niet groot genoeg 

is. Wanneer in diermodellen de weerstand in de luchtwegen groter is, heeft heliox naar 

verwachting meer profijt van zijn lagere dichtheid en is het te verwachten effect groter. 

We hebben ook patiënten onderzocht op het effect van heliox beademing. Hoofdstuk 11 

beschrijven we een studie waarin we hebben onderzocht of heliox beademing überhaupt 

mogelijk is voor langere tijd in volwassen patiënten. Daar concluderen we dat het veilig is 

om patiënten die zijn opgenomen op de Intensive Care, drie uur lang te beademen met 

heliox. 
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Het effect van heliox op de beademing diepen we verder uit in hoofdstuk 12. De patiënten 

die we daar hebben onderzocht hadden geen zieke longen, waardoor de effecten van 

heliox niet heel erg groot zijn. Desalniettemin zien we wel dat heliox gemakkelijker de 

longen in stroomt en de intensiteit van de beademing wordt verminderd.  

Concluderend denken wij dat beademing met heliox zeker potentie heeft, maar dat dit 

alleen werkt in longen die een sterk vergrote weerstand vertonen in de luchtwegen. 

Aangezien dit niet het geval is in de meeste patiënten die opgenomen worden op de 

intensive care, zien wij heliox beademing op dit moment meer als laatste redmiddel dan 

als een standaard strategie om longschade te voorkomen.   

Daarmee is de algehele conclusie van dit proefschrift dat het effect van koeling van 

patiënten een mogelijkheid zou kunnen zijn om de longschade die mechanische 

beademing met zich meebrengt te verminderen en dat het beademen met heliox eerder 

zou kunnen fungeren als een uitzonderlijke therapie in patiënten met zeer ernstig zieke 

longen.  


