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premature pasgeborenen hebben vaak een laag eind-expiratoir longvolume (EElv), wat de 

longfunctie kan beperken en kan leiden tot respiratoir falen. vermindering van het EElv in 

premature pasgeborenen wordt voornamelijk veroorzaakt door immaturiteit van het respiratoire 

systeem, maar verpleegkundige handelingen en respiratoire interventies kunnen hier ook een 

effect op hebben. in toenemende mate zijn er aanwijzingen dat de veranderingen in EElv 

niet altijd gelijk verdeeld zijn over de longen. deze regionale verschillen kunnen bijdragen 

aan secundaire longschade en chronische respiratoire morbiditeit. het is daarom essentieel 

om het EElv in premature pasgeborenen nauwkeurig te monitoren. de meeste conventionele 

technieken om longvolume te meten hebben echter ernstige beperkingen, met name in 

premature pasgeborenen. dit is waarschijnlijk de voornaamste reden waarom de kennis over 

(regionale) veranderingen in EElv tijdens verscheidene klinische interventies in deze groep zeer 

beperkt is. Elektrische impedantie tomografie (Eit) is een nieuwe en veelbelovende methode om 

(regionale) veranderingen in longvolume te meten. deze techniek is non-invasief, maakt geen 

gebruik van straling, en kan aan het bed toegepast worden. Eerdere studies hebben aangetoond 

dat gebruik van Eit in premature pasgeborenen mogelijk is en dat het waardevolle informatie 

verschaft over longvolumeveranderingen in deze populatie. in dit proefschrift hebben we de 

volgende stap genomen in het verkennen van het gebruik van Eit in premature pasgeborenen, 

waarbij meer nadruk ligt op non-invasieve respiratoire interventies die worden toegepast in de 

dagelijkse klinische praktijk.

Hoofdstuk 1 beschrijft dat immaturiteit van de long en borstkas de meest belangrijke oorzaken 

zijn van laag EElv in premature pasgeborenen. dit lage EElv heeft ernstige consequenties 

voor de longfunctie, zoals een verlaagde compliantie, toegenomen luchtwegweerstand en 

ademarbeid en verstoorde gaswisseling. Bovendien kan een laag EElv, in het bijzonder wanneer 

het heterogeen van aard is, leiden tot beademingsgemedieerde longschade, ofwel ventilator 

induced lung injury (vili). vili is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van chronische 

respiratoire morbiditeit, wat ook wel bronchopulmonale dysplasie (Bpd) genoemd wordt. 

conventionele technieken om veranderingen in longvolume te meten, zoals een thoraxfoto, 

veranderingen in oxygenatie, gasverdunnings- of uitwastechnieken, lichaamsplethysmografie en 

respiratoire inductie plethysmografie hebben belangrijke beperkingen op het gebied van klinische 

toepassing, veiligheid en volledigheid van gepresenteerde data. vanwege deze beperkingen 

is het onduidelijk hoe klinische procedures en verschillende respiratoire interventies EElv 

beïnvloeden. Bovendien hebben de meeste studies vooral gekeken naar invasieve procedures, 

terwijl respiratoire interventies en ondersteuning tegenwoordig in toenemende mate worden 

toegepast op non-invasieve wijze. in dit hoofdstuk presenteren wij Eit als een non-invasieve, 

radiatie-vrije, bedside techniek die continu veranderingen in longimpedantie meet, welke goed 

overeenkomen met veranderingen in luchthoudendheid. Eerdere studies hebben aangetoond 
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dat Eit toepasbaar is in premature pasgeborenen en waardevolle informatie verschaft over 

veranderingen in longvolume, waaronder EElv. de meeste van deze studies hebben de nadruk 

gelegd op premature pasgeborenen die behandeld werden met invasieve beademing. gezien 

de veelbelovende resultaten, lijkt Eit de ideale kandidaat om vragen betreffende longvolume 

veranderingen tijdens minder of non-invasieve respiratoire interventies te beantwoorden. deze 

onderzoeksvragen en doelen van dit proefschrift worden beschreven in Hoofdstuk 2.

Eit wordt in toenemende mate gebruikt om longvolumeveranderingen in premature 

pasgeborenen te monitoren. of deze longvolumeveranderingen, die door Eit gemeten 

worden in een dwarsdoorsnede van de long, representatief zijn voor de gehele long is een 

punt van discussie. deze vraag wordt behandeld in de studie beschreven in hoofdstuk 3, 

waarin we longvolumeveranderingen tijdens een rekruteringsmanoeuvre in hoogfrequent 

beademde premature pasgeborenen hebben gemeten met Eit, en vergeleken hebben met 

de longvolumeveranderingen in de gehele long, gelijktijdig gemeten met respiratoire inductie 

plethysmografie (rip). in deze studie tonen we aan dat er een sterke correlatie is tussen 

longvolumeveranderingen gemeten met Eit en rip, met betrekking tot EElv (gemiddelde r 

= 0.93 ± 0.05), teugvolumeveranderingen (gemiddelde r = 0.81 ± 0.18) en karakteristieken 

van de druk-volume curve – de bovenste buigpunten van het inflatie- (r = 0.91, p < 0.01) en 

deflatiebeen (r = 0.83, p < 0.01). op basis van deze resultaten, hebben we geconcludeerd dat 

longvolumeveranderingen door Eit gemeten in een dwarsdoorsnede van de long, representatief 

zijn voor de hele long in beademde premature pasgeborenen.

Zoals eerder is beschreven, verschaft Eit regionale informatie over veranderingen in longvolume. 

de klinische relevantie van dit belangrijke voordeel van Eit wordt geïllustreerd in hoofdstuk 4, 

waarin we de veranderingen in Eit-beelden in een premature pasgeborene van ongeveer 700 

gram met unilaterale atelectase beschrijven. Eit detecteert nauwkeurig het verlies in ventilatie 

in de aangedane long, welke nauw overeenkomt met het verlies in luchthoudendheid op de 

thoraxfoto.

invasieve beademing is geassocieerd met vili en de ontwikkeling van Bpd. om deze reden 

worden premature pasgeborenen zo snel mogelijk gedetubeerd naar nasale continue positieve 

luchtwegdruk (ncpap) en veelal in buikligging geplaatst. de effecten van deze interventies 

op longvolume worden gepresenteerd in hoofdstuk 5, waarin we demonstreren dat 

pasgeborenen hun eigen EElv op peil kunnen houden, met een toegenomen teugvolume na 

extubatie naar ncpap. Buikligging leidt tot een verdere toename van EElv, voornamelijk in de 

dorsale longdelen, terwijl ademfrequentie en ademminuutvolume dalen. ventilatie distributie is 

meer homogeen verdeeld in buikligging, met een verschuiving van ventilatie naar de ventrale 

regio’s in vergelijking met rugligging. de resultaten van deze studie suggereren dat endogene 

mechanismen (zoals controle over de weerstand van de bovenste luchtwegen) ervoor zorgen dat 
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premature pasgeborenen hun EElv kunnen behouden na extubatie van invasieve beademing 

naar ncpap en dat pasgeborenen bij voorkeur in buikligging geplaatst dienen te worden na 

extubatie.

hoewel non-invasieve ondersteuningsmodaliteiten, zoals ncpap en nasale intermitterende 

positieve druk ventilatie (nippv), vaak worden gebruikt in de klinische praktijk, zijn hun effecten 

op regionaal longvolume niet goed onderzocht. Hoofdstuk 6 beschrijft dat toenemende ncpap 

van 2 tot 6 cmh 2o resulteert in een homogene toename in EElv. metingen met respiratoire 

inductie plethysmografie tonen tevens een toename in teugvolume en een vermindering 

van asynchronie van de ademhaling en ademhalingsfrequentie bij een hogere ncpap. het 

teugvolume volgde een meer fysiologische distributie bij hogere drukken. ongesynchroniseerde 

bifasische positieve luchtwegdruk (Bipap) resulteerde in een kleine toename van EElv, zonder 

veranderingen in teugvolume of zijn distributie, vergeleken met ncpap. deze resultaten 

suggereren dat adequate ncpap homogene distributie van teugvolume bevordert en dat nippv 

in de Bipap modus teugvolumina tijdens spontane ademhaling niet beïnvloedt.

minimaal invasieve surfactant therapie (mist) wordt in toenemende mate gebruikt als minder 

invasief alternatief voor surfactanttoediening tijdens invasieve beademing. tijdens mist wordt 

surfactant toegediend via een endotracheale katheter, die net onder de stembanden wordt 

geplaatst zodat spontane ademhaling kan doorgaan met ondersteuning van non-invasieve 

ademhalingsondersteuning. Hoofdstuk 7 demonstreert een snelle en aanhoudende toename 

in EElv, die optreedt binnen 5 minuten na mist in 15 premature pasgeborenen. deze toename 

in EElv vindt initieel voornamelijk plaats in de dorsale longdelen, welke na ongeveer 5 minuten 

gevolgd worden door de bovengelegen, ventrale longdelen. oxygenatie, uitgedrukt als de 

spo2/fio2 ratio, nam significant toe en was significant gecorreleerd met de verandering in 

EElv (ρ = 0.70, p<0.01). teugvolume en ademminuutvolume namen significant af na mist, 

maar de tcpco2 verschilde niet ten opzichte van pre-mist waarden. ventilatie distributie bleef 

ongewijzigd. deze resultaten tonen aan dat mist oxygenatie verbetert door een homogene 

toename in EElv en, vanuit een fysiologisch standpunt, een goed alternatief is voor conventionele 

surfactantbehandeling tijdens invasieve ademhalingsondersteuning.

Hoofdstuk 8 beschrijft het effect van langdurige zijligging in 15 stabiele premature pasgeborenen 

behandeld met non-invasieve ademhalingsondersteuning. de pasgeborenen werden in 

rugligging geplaatst en vervolgens naar rechter- of linkerzijligging overgebracht, afhankelijk 

van hun eigen routine verzorgingsschema. longvolumeveranderingen werden geregistreerd 

gedurende 180 minuten na de positieverandering. EElv nam significant toe na verplaatsen in 

zijligging en dit effect stabiliseerde na 30 minuten. deze verandering vond vooral plaats in de 

non-dependent longdelen, terwijl EElv in de dependent longdelen stabiel bleef. Er vonden geen 

veranderingen plaats in oxygenatie of ademhalingsfrequentie. plaatsing in rechter-, maar niet 
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linkerzijligging resulteerde in een snelle maar voorbijgaande verschuiving van ventilatie naar de 

dependent longdelen. deze resultaten geven aan dat langdurige verpleging (3 uur) in zijligging, 

als onderdeel van normale verzorging, veilig is wat betreft longvolumeveranderingen en hun 

regionale distributie.
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concluderend bevat dit proefschrift nieuwe en belangrijke informatie over longvolumeveranderingen 

gemeten met Eit tijdens verpleegkundige handelingen en respiratoire interventies in premature 

pasgeborenen.

ten eerste toont dit proefschrift wederom aan dat Eit monitoring toepasbaar is in premature 

pasgeborenen en dat de volumeveranderingen gemeten in de dwarsdoorsnede representatief 

zijn voor de gehele long. ten tweede geeft het een duidelijk voorbeeld van hoe regionale 

informatie verkregen met Eit de clinicus kan ondersteunen in het waarnemen van asymmetrie 

in longventilatie, zoals bijvoorbeeld in het geval van unilaterale atelectase. ten derde verbetert 

het ons begrip van premature longfysiologie en het effect van verschillende minder- en non-

invasieve respiratoire interventies zoals ncpap, nippv, mist en lichaamshouding. deze informatie 

kan worden gebruikt om de optimale interventie te kiezen voor veelvoorkomende klinische 

problemen in premature pasgeborenen.

PERSPECTIEVEn VOOR TOEkOMSTIG OnDERzOEk

vanuit het oogpunt van onderzoek zijn er nog steeds veel vragen die beantwoord dienen 

te worden met behulp van Eit. ten eerste worden diverse nieuwe modaliteiten voor 

ademhalingsondersteuning, zoals bevochtigde hoge flow via nasale canules (hhfnc) en “closed-

loop” zuurstoftoediening, in snel tempo geïmplementeerd in de dagelijkse klinische zorg. het 

is belangrijk dat we de fysiologische consequenties van deze en toekomstige modaliteiten van 

ademhalingsondersteuning goed begrijpen. ten tweede heeft dit proefschrift zich voornamelijk 

gericht op pasgeborenen met relatief gezonde longen of met homogene longziekten. het zou 

erg interessant zijn om te onderzoeken of de resultaten van dit proefschrift ook toepasbaar 

zijn in pasgeborenen met andere, meer heterogene, oorzaken van respiratoir falen. daarnaast 

zullen toekomstige studies moeten beoordelen of het gebruik van Eit in de klinische praktijk 

daadwerkelijk de pulmonale uitkomst van premature pasgeborenen verbetert.

voordat Eit in de dagelijkse praktijk kan worden geïmplementeerd en de impact op respiratoire 

morbiditeit in gerandomiseerde trials kan worden onderzocht, is nog veel werk nodig om Eit 

te transformeren van een onderzoeksapparaat naar een klinische monitor. om Eit succesvol te 

introduceren in de dagelijkse klinische praktijk moeten een aantal (praktische) bezwaren worden 

overwonnen. ten eerste dient de patiënten-interface vereenvoudigd te worden. de huidige 

Eit metingen bij premature pasgeborenen vereisen de plaatsing van 16 handmatig bijgeknipte 

elektrodes, op gelijke afstand op de borstkas. met name in pasgeborenen met een zeer laag 

geboortegewicht is dit een bewerkelijk proces dat een bepaald niveau van expertise vereist. 

Bovendien verhoogt het gebruik van losse oppervlakte-elektrodes het risico op loslating, zeker 
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in de warme, vochtige omgeving van een couveuse. deze problemen zouden verholpen kunnen 

worden door de ontwikkeling van een meer praktische interface, zoals een elektrodejasje of 

-riem. ten tweede, Eit data is nu alleen nog maar offline beschikbaar. voor snelle detectie 

van regionale veranderingen in ventilatie distributie moeten algoritmes worden ontwikkeld die 

online informatie verschaffen, zodat de behandeling aan het bed snel kan worden aangepast.
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