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Intensive Care-gerelateerde spierzwakte (of IC-zwakte) is een belangrijke complicatie van 

ernstige zieke patiënten die opgenomen worden op de IC. De zwakte wordt veroorzaakt door 

aantasting van de spieren en/of de perifere zenuwen. De belangrijkste risicofactoren voor het 

ontstaan van IC-zwakte zijn een ernstige infectie (sepsis) of multi-orgaanfalen. Ongeveer 50% 

van de IC-patiënten met sepsis of multi-orgaanfalen ontwikkelt IC-zwakte. In dit proefschrift 

zijn drie aspecten van IC-zwakte onderzocht: 1) het vroeg diagnosticeren van IC-zwakte, 2) 

andere symptomen en klachten dan krachtsverlies die bij IC-zwakte kunnen worden gevonden 

en 3) de gevolgen van IC-zwakte op mortaliteit en fysiek functioneren na IC-ontslag. In dit 

hoofdstuk worden de bevindingen van de verschillende onderzoeken samengevat.

vROEG DIAGnOSTIEk bIj IC-zwAkTE
De diagnose IC-zwakte wordt gesteld door het testen van de kracht van de armen en de benen. 

Om een goed en betrouwbaar beeld van de maximale kracht te krijgen is het belangrijk dat de 

patiënt wakker en coöperatief is. In de eerste dagen van een IC-opname worden veel patiënten 

gesedeerd of zijn ze verward. Hierdoor is het testen van de kracht in die periode onbetrouwbaar 

of onmogelijk. Dit leidt er toe dat de diagnose IC-zwakte vaak pas laat tijdens een IC-opname 

gesteld kan worden. Door deze vertraging ontbreekt belangrijke prognostische informatie 

en wordt specifieke IC-zorg voor patiënten met IC-zwakte pas laat gestart. Als IC-zwakte net 

ontstaan is, bestaat er waarschijnlijk nog geen structurele schade van de spieren en zenuwen 

maar zijn er alleen problemen met de prikkelgeleiding. De problemen met de prikkelgeleiding 

van spieren en zenuwen kunnen snel en restloos herstellen, terwijl het herstel van structurele 

schade langzamer verloopt en soms ook niet volledig is. Een late behandeling is dus minder 

effectief dan een vroege behandeling, maar daarvoor is een vroege diagnose noodzakelijk. Er 

bestaan overigens op dit moment nog geen bewezen effectieve behandelingen voor IC-zwakte.

In deel I van dit proefschrift worden drie diagnostische methoden beschreven. In hoofdstuk 2 

worden allereerst de voor en nadelen van de huidige diagnostische methoden beschreven. In 

hoofdstuk 3 hebben wij onderzocht of het mogelijk is om IC-zwakte te voorspellen met een 

model gebaseerd op een aantal simpele parameters. Met behulp van systematisch literatuur 

onderzoek hebben we eerst alle bekende risicofactoren verzameld. De best onderscheidende 

risicofactoren zijn vervolgens gebruikt om het voorspellend model te maken. Deze factoren 

zijn: de hoogste lactaat waarde, behandeling met aminoglycoside antibiotica in de eerste twee 

dagen van IC-opname en leeftijd. Het model had een redelijke diagnostische nauwkeurigheid 

en was beter dan eerder gerapporteerde voorspellende modellen. 

De diagnostische nauwkeurigheid van neurofilamenten, een eiwit dat vrijkomt bij 

zenuwschade, is onderzocht in hoofdstuk 4. Van patiënten met en zonder IC-zwakte werd 

hiervoor dagelijks bloed verzameld. De maximale neurofilament waarde gedurende de hele 

IC-opname was hoger in patiënten met IC-zwakte, maar deze maximale waarde werd vaak pas 

laat bereikt. Tegen die tijd was het testen van de spierkracht ook al mogelijk. De neurofilament 

waarden vóórdat het mogelijk was om spierkracht te meten, konden IC-zwakte niet betrouwbaar 

vast stellen. 

In hoofdstuk 5 zijn de uitvoerbaarheid en diagnostische waarde van zenuwgeleidings-

onderzoek en naald myografie, twee elektrofysiologische (EMG) technieken, onderzocht in 
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patiënten die mechanisch beademd werden en gesedeerd waren. Naald myografie bleek vaak 

niet goed toepasbaar, meestal vanwege problemen met de bloedstolling. Ook het zenuwgelei-

dingsonderzoek van een gevoelszenuw aan het onderbeen, de nervus suralis, bleek niet vaak 

uitvoerbaar. Zenuwgeleidingsonderzoek van de nervus ulnaris, een zenuw in de arm, en de 

nervus peroneus, een zenuw in het onderbeen, bleken wel goed uitvoerbaar te zijn. De diag-

nostische nauwkeurigheid van deze twee metingen was, wanneer er normaalwaarden werden 

gebruikt die gebaseerd waren op gezonde controles, echter laag. Wanneer de waarden van 

patiënten met en zonder IC-zwakte werden vergeleken, werd er wel een goede diagnostische 

nauwkeurigheid gevonden. 

SyMPTOMEn En klACHTEn bIj IC-zwAkTE nIET 
GERElATEERD AAn kRACHTSvERlIES
Het tweede gedeelte van dit proefschrift bevat drie studies naar symptomen en klachten bij 

patiënten met IC-zwakte welke niet gerelateerd zijn aan krachtsverlies. Alhoewel krachtsverlies 

het meest op de voorgrond staat, kunnen patiënten met IC-zwakte ook andere symptomen 

hebben als gevolg van schade aan de perifere zenuwen. De perifere zenuwen zijn namelijk 

ook verantwoordelijk voor het gevoel en voor functies van het onwillekeurig, of autonoom, 

zenuwstelsel. Een voorbeeld daarvan is het controleren van de hartslagfrequentie. 

Het autonoom zenuwstelsel wordt normaliter onderzocht met methoden die bij patiënten 

op de IC niet toepasbaar zijn. Daarom hebben wij een onderzoek (hoofdstuk 6) gedaan 

naar de uitvoerbaarheid en veiligheid van twee simpele manieren om autonome functies te 

onderzoeken bij IC patiënten. Dit waren de skin wrinkle test en de cold face test. Deze twee 

manieren hebben we vergeleken met een andere simpele methode waarvan reeds bekend 

was dat daarmee de autonome functie bij IC-patiënten onderzocht kon worden, namelijk de 

hartslagvariabiliteit. Alhoewel de skin wrinkle test en cold face test veilig en goed uitvoerbaar 

waren, bleek het meten van hartslagvariabiliteit praktischer.

In hoofdstuk 7 hebben we daarom het optreden van autonome dysfunctie bij patiënten 

met IC-zwakte onderzocht door het meten van hartslagvariabiliteit. Patiënten met IC-zwakte 

hadden vaak een abnormale hartslagvariabiliteit, maar bij patiënten zonder IC-zwakte 

vonden wij dit ook. Verder bleek dat er ook mogelijke verstorende invloeden waren op de 

hartslagvariabiliteit, bijvoorbeeld  door medicatie die werd toegediend tijdens het meten. Voor 

toekomstig onderzoek naar autonome dysfunctie bij patiënten met IC-zwakte dienen dan ook 

andere methodes gebruikt te worden.

Naast mogelijk symptomen van autonome dysfunctie, kunnen patiënten met IC-zwakte ook 

gevoelsstoornissen hebben, zoals tintelingen of pijn. Uit eerder onderzoek was reeds bekend 

dat de zogenaamde dikke sensibele zenuwvezels aangedaan kunnen zijn bij patiënten met 

IC-zwakte. Het was niet bekend of dunne zenuwvezels, een andere type zenuwvezel dat onder 

andere pijn- en temperatuurzin verzorgt, ook aangedaan zijn bij IC-zwakte. In hoofdstuk  8 

hebben wij dit onderzocht door een huidbiopt te nemen bij patiënten met IC-zwakte, tenminste 

20 dagen nadat zij op de IC waren opgenomen. In het huidbiopt is het mogelijk om het aantal 

dunne vezels te tellen. In alle geïncludeerde patiënten vonden wij dat er te weinig dunne 
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zenuwvezels aanwezig waren in het huidbiopt. Deze bevinding dient bekrachtigd te worden in 

een nieuw en groter onderzoek waarin ook patiënten zonder IC-zwakte deelnemen. 

lAnGE TERMIjn GEvOlGEn vAn IC-zwAkTE
Het derde gedeelte van dit proefschrift bevat een onderzoek (hoofdstuk 9) naar de lange 

termijn gevolgen van IC-zwakte. In dit onderzoek hebben wij gekeken naar de mortaliteit 

en het fysiek functioneren van patiënten met IC-zwakte vergeleken met patiënten zonder 

IC-zwakte tot zes maanden na IC-ontslag. De mortaliteit was hoger in patiënten met IC-zwakte 

en dit verband was onafhankelijk van mogelijke verstorende invloeden zoals leeftijd, ernst van 

ziekte en co-morbiditeit. De meeste patiënten met IC-zwakte overleden tijdens de ziekenhuis 

opname; na ziekenhuis ontslag was de mortaliteit niet verschillend tussen de groepen. Wel 

vonden we dat IC-patiënten die op 6 maanden na IC-ontslag nog in leven waren, slechter 

fysiek functioneerden dan patiënten zonder IC-zwakte. Ook dit verband was onafhankelijk van 

mogelijke verstorende invloeden zoals leeftijd, ernst van ziekte en co-morbiditeit. 


