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Samenvatting en discussie
Dit proefschrift Dynamic Haemodynamics beschrijft de dynamiek 
in de haemodynamiek met als primaire doel te komen tot op maat 
gesneden vochttoediening bij ernstig zieke patiënten. Het onderzoek 
spitst zich toe op 3 hoofdelementen van Dynamic Haemodynamics: 
fluid responsiveness, ventilator-induced dynamic parameters en ventilator-
induced myocardial dysfunction. Deze concepten zullen achtereenvol-
gens worden uitgelegd aan de hand van een uiteenzetting van alle 
hoofdstukken, met speciale nadruk op de klinische importantie.
Bij haemodynamische instabiliteit wordt vaak als eerste behandeling 
vloeistof gegeven, maar steeds meer wetenschappelijk bewijs toont 
aan dat zowel te weinig als te veel vochttoediening een verhoogde 
kans op overlijden geeft.1–5 Het correct voorspellen welke patient 
positief gaat reageren op vocht, ook wel fluid responsiveness genoemd, 
is echter niet goed mogelijk als men klassieke haemodynamische pa-
rameters gebruikt zoals de arteriële bloeddruk of de centraal veneuze 
druk.6 Bovendien blijkt dat slechts de helft van ernstig zieke patiënten 
positief reageert op vochttoediening,7 zodat het oude adagium “niet 
lullen, maar vullen” verlaten moet worden. Om te komen tot het 
juist voorspellen van fluid responsiveness is een gedegen begrip van de 
onderliggende fysiologische principes van de dynamiek in de haemo-
dynamiek cruciaal. Daarom wordt het proefschrift begonnen met 2 
overzichtsartikelen, die de interactie tussen hart en long beschrijven 
(Chapter 2), en hoe deze kennis kan worden aangewend om fluid 
responsiveness te kunnen voorspellen (Chapter 3). In deze hoofdstuk-
ken wordt onder andere besproken dat mechanische beademing, 
vaak noodzakelijk bij ernstig zieke patiënten op de Intensive Care, 
wisselingen in de klassieke haemodynamische parameters genereert 
die ventilator-induced dynamic parameters worden genoemd. Deze dy-
namische parameters hebben aangetoond wél bruikbaar te zijn bij het 
voorspellen van fluid responsiveness (Table 3.1).8 Dit kan beter begrepen 
worden door stil te staan bij Figure 3.1, waaruit kan worden afgeleid 
dat een enkele haemodynamische waarde onmogelijk duidelijkheid 
kan geven op welke hartfunctiecurve de patiënt zich precies bevindt. 
Door mechanische beademing worden meerdere haemodynamische 
waarden gecreëerd, zodat de locatie op de hartfunctiecurve verduide-
lijkt wordt en daarmee de verandering in slagvolume op vochttoedie-
ning kan worden voorspeld (Figure 10.1). De ventilator-induced dynamic 
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parameters slagvolume variatie en de hieruit voortvloeiende polsdruk 
variatie zijn het meest onderzocht,9 maar vergen over het algemeen 
een goed functionerende catheter in een arterie om de bloeddruk te 
meten. Een centraal veneuze catheter kan als alternatief dienen, aan-
gezien de variatie in de centraal veneuze druk, geïnduceerd door me-
chanische beademing, net zo goed fluid responsiveness kan voorspellen 
als de slagvolume variatie en polsdruk variatie (Chapter 9).
Deze ventilator-induced dynamic parameters kunnen dus erg behulp-
zaam zijn, maar vereisen mechanische beademing die aan strenge 
voorwaarden moet voldoen,10 waaronder het gebruik van grote teu-
gen.11,12 Deze beademingsvoorwaarden blijken echter longschade te 
kunnen genereren bij ernstig zieke patiënten op de Intensive Care,13,14 
waardoor in de praktijk gestreefd wordt dit te vermijden en daar-
mee de klinische toepasbaarheid van de ventilator-induced dynamic 
parameters beperkt blijft. Uit experimenteel onderzoek beschreven 
in Chapter 4 blijkt verder, dat de polsdruk variatie geen betrouw-
bare weerspiegeling geeft van de slagvolume variatie in geval van 
sepsis, een ziektebeeld wat frequent voorkomt op de Intensive Care.15 
Daarentegen toont slagvolume variatie van de rechterharthelft geen 
verandering bij specifieke wijzigingen in de beademingsvoorwaar-
den (Chapter 7). Als echter beademd wordt met grote teugen blijkt 
dit in een experimenteel model aanleiding te kunnen geven tot een 
achteruitgang van de hartfunctie, wat we ventilator-induced myocardial 
dysfunction (VIMD) hebben genoemd (Chapter 5). Figure 5.2 laat zien 
dat VIMD verder verergert als er sprake is van een ernstige ontsteking 
van de longen. Dit wordt mogelijk verklaard doordat beschadigde 
longen ontstekingsmediatoren in de bloedbaan kunnen uitscheiden 
met nadelige gevolgen voor andere organen zoals het hart,16,17 wat pro-
gressief is bij het gebruik van grote teugen.18 Echter, ook bij patienten 
zonder ernstige longschade dient beademing met kleine teugen 
toegepast te worden om het ontstaan of verergering van VIMD tegen 
te gaan (Chapter 6). Helaas blijkt soms in de praktijk dat met kleine 
teugen beademing onvoldoende koolzuurafgifte en zuurstofopname 
plaatsvindt. Om toch een adequate gaswisseling te waarborgen zon-
der beademing met grote teugen kan een extracorporale circulatie 
uitkomst bieden op de Intensive Care (Chapter 12). Deze nieuwe 
ontwikkeling zorgt voor koolzuuruitwas en zuurstofverrijking van 
bloed met behulp van een speciaal membraan buiten het lichaam van 
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de patient (Figure 12.1). Tezamen met het gebruik van kleine teugen 
beademing kan dit bijdragen aan een afname in VIMD (Table 12.1).
Al met al is duidelijk geworden dat beademing met grote teugen, 
nodig om fluid responsiveness te kunnen voorspellen door middel van 
ventilator-induced dynamic parameters, dient te worden vermeden om 
ventilator-induced myocardial dysfunction tegen te gaan. Hoe kunnen 
we desondanks komen tot het ultieme einddoel van op maat gesne-
den vochttoediening? Daarvoor is een sluitende definitie van fluid 
responsiveness onontbeerlijk, die opvallend genoeg tot nu toe ontbrak. 
In Chapter 10 wordt derhalve een formele definitie geponeerd op 
basis van uitgebreid literatuuronderzoek, waarbij onder andere het 
gebruik van 6 ml/kg vocht wordt geadviseerd als gouden standaard 
voor het vaststellen van fluid responsiveness. Idealiter wilt men fluid 
responsiveness kunnen voorspellen, omdat anders de paradox ontstaat 
van zinloze (en dus potentieel schadelijke) vochttoediening om een 
zinvol (en dus potentieel gunstig) effect op vocht te kunnen objective-
ren. In Chapter 8 laten we zien dat fluid responsiveness, vastgesteld na 
toediening van ± 6 ml/kg vocht, al betrouwbaar kan worden voorspeld 
als slechts een gedeelte van dit vocht is ingelopen. Deze zogenaamde 
‘mini-fluid challenge’ kan onnodige vochttoediening beperken doch 
niet geheel elimineren. Het passief heffen van de benen genaamd 
‘passive leg raising’ (Figure 10.2) kan dienen als een aantrekkelijk 
alternatief.19 Door rekruteren van vocht uit de benen wordt een vocht-
toediening nagebootst, die echter in het geval van passive leg raising 
volledig reversibel is.20 In Chapter 11 tonen we in een meta-analyse 
aan, dat passive leg raising fluid responsiveness betrouwbaar kan 
voorspellen in diverse klinische situaties, zoals bij niet-beademde pa-
tiënten alwaar ventilator-induced dynamic parameters onbruikbaar zijn.
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Conclusie
De resultaten van de studies gepresenteerd in dit proefschrift 
benadrukken het klinisch belang van een juiste toepassing van de 
dynamiek in de haemodynamiek. Kennis van fluid responsiveness kan 
de clinicus helpen de juiste balans te vinden tussen ondervulling en 
overvulling, wat essentieel is gebleken bij ernstig zieke patiënten 
(Figure 13.1). Het feit dat klassieke haemodynamische parameters 
zoals de centraal veneuze druk nog steeds worden geadviseerd in 
internationale richtlijnen is hierbij niet bijdragend en moeilijk te 
rechtvaardigen.21,22 Desondanks kan de dynamiek in de haemodyna-
miek complex zijn, waarbij het gebruik van ventilator-induced dynamic 
parameters ernstig belemmerd wordt in de dagelijkse praktijk door 
de diverse noodzakelijke voorwaarden. De benodigde beademing 
met grote teugen kan tevens ventilator-induced myocardial dysfunction 
uitlokken en dient te allen tijde vermeden te worden. Alternatieve 
methoden zoals de mini-fluid challenge en passive leg raising kunnen 
hierbij uitkomst bieden. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen 
of op maat gesneden vochttoediening middels Dynamic Haemodyna-
mics uiteindelijk resulteert in een betere uitkomst bij ernstig zieke 
patiënten op de Intensive Care.
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