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SAMENVATTING 

 



SAMENVATTING 
 
1. Inleiding 
 
Ondanks de vooruitgang die de neonatale intensieve verzorging kende in de voorbije 
decennia, is chronische longziekte van de prematuur, of bronchpulmonale dysplasia (BPD), 
nog steeds een vaak voorkomend probleem bij te vroeg geborenen. Kunstmatige beademing 
kan bij premature pasgeborenen aanleiding geven tot beschadiging van de kwetsbare longen 
(“ventilator induced lung injury” of VILI)  en is dus één van de belangrijkste factoren die 
bijdraagt aan het ontstaan van deze chronische longaandoening. 
 
Vele behandelingsmethoden en technieken zijn reeds onderzocht naar hun effectiviteit om bij 
kunstmatig beademde prematuren longbeschadiging te voorkomen of te beperken, en zo het 
risico op bronchopulmonale dysplasie te verkleinen. Hoogfrequente beademing is een 
veelbelovende techniek aangezien dierenproeven aangetoond hebben dat deze vorm van 
kunstmatige beademing met minder longbeschadiging gepaard gaat dan de klassieke of 
“conventionele” beademing. Het toedienen van een spierverslappend middel is een andere 
interventie die mogelijks voordelen biedt. Het uitschakelen van de spontane 
ademhalingsbewegingen van de premature pasgeborene, die vaak asynchroon zijn met de 
opgelegde beademingsslagen van het apparaat, vergemakkelijkt de kunstmatige beademing 
en voorkomt zo mogelijks longbeschadiging. 
 
In deze thesis onderzoeken we de effectiviteit van twee interventies in het reduceren van het 
risico op bronchopulmonale dysplasia bij premature pasgeborenen, namelijk het electief 
gebruik van hoogfrequente beademing versus de conventionele beademing, en het 
routinematig toedienen versus het niet of selectief toedienen van een spierverslappend 
middel tijdens de beademing. Het “electief” gebruik van hoogfrequente beademing betekent 
dat het vroegtijdig in het beloop van de ziekte wordt toegepast als eerste keuze 
beademingsvorm, en staat tegenover “rescue” hoogfrequente beademing waarbij het kind in 
de eerste plaats conventioneel wordt beademd en hoogfrequente beademing enkel als 
“redmiddel” wordt ingeschakeld wanneer de klinische toestand van het kind niet verbetert of 
zelfs achteruit gaat aan de conventionele beademing. We beantwoorden deze vragen door 
gebruik te maken van de resultaten van bestaande gerandomiseerde gecontroleerde studies. 
 
 
2. Meta-analyse op basis van geaggregeerde gegevens van gerandomiseerde studies 
die electieve hoogfrequente beademing vergelijken met conventionele beademing bij 
premature pasgeborenen met ademhalingsinsufficiëntie. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de systematische literatuuroverzichten met meta-analyse op basis van 
geaggregeerde gegevens (d.w.z. samenvattende gegevens van de studieresultaten in de 
gepubliceerde rapporten) die we uitvoerden van de gerandomiseerde studies waarin de 
effectiviteit van electieve hoogfrequente beademing werd vergeleken met die van 
conventionele beademing bij premature pasgeborenen met ademhalingsinsufficiëntie.  
Onze eerste meta-analyse, die uitgevoerd werd in 1999, onderzocht de effectiviteit van 
hoogfrequente beademing in de brede zin, waarbij verschillende technieken van 
hoogfrequente beademing geïncludeerd werden, en omvatte 10 studies met in totaal 1345 
pasgeborenen. De Cochrane systematische review die we in 2000 actualiseerden had een 
meer gerichte vraagstelling naar de effectiviteit van hoogfrequente oscillatie (in tegenstelling 
tot hoogfrequente jet ventilatie). Deze review werd voor het laatst geüpdatet in april 2009. 
 
Zeventien gerandomiseerde studies met in totaal 3652 studiepatiënten werden geïncludeerd 
in deze review. Meta-analyse van deze studies toonde aan dat er geen verschil was in risico 
op sterfte tussen hoogfrequente beademing en conventionele beademing. Het gemeten 
effect was consistent tussen de verschillende studies en ook in de subgroep analyses. Het 

 



effect van hoogfrequente beademing op het risico op BPD bij de overlevenden was niet 
consistent tussen de studies en toonde een klein, maar statistisch significant voordeel voor 
hoogfrequente beademing aan (relatief risico op BPD 0.89, 95% betrouwbaarheidsinterval 
0.81 tot 0.99). Deze heterogeniteit werd verder onderzocht aan de hand van subgroep 
analyses. Het effect was vergelijkbaar tussen studies met een zeer strikte of een ietwat 
minder strikte “long volume recrutering” strategie met hoogfrequente beademing. Subgroep 
analyses van studies toonde verder aan dat hoogfrequente beademing resulteerde in een 
significante verminderd risico op BPD in studies waar geen exogeen surfactant werd 
toegediend, in studies waar zogenaamde “piston oscillators” gebruikt werden, wanneer geen 
longbeschermende strategie voor de conventionele beademing werd toegepast, en als de 
randomisatie tussen de 2 en 6 uur na geboorte plaats vond. In de meta-analyse van alle 
studies werd met het gebruik van hoogfrequente beademing tevens een verhoogd risico op 
pneumothorax en een verlaagd risico op retinopathie van de prematuur vastgesteld. 
 
In sommige studies werd een nadelig effect van hoogfrequente beademing vastgesteld 
onder de vorm van hersenbloeding en/of –beschadiging. In een meta-analyse van alle 
studies was dit effect echter niet statistisch significant. In de subgroep van studies waar geen 
strategie van “long volume recrutering” werd toegepast voor de hoogfrequente beademing, 
werd een verhoogd risico op ernstige hersenbloedingen en op beschadiging van de witte 
hersenstof vastgesteld. Een nadelig effect van hoogfrequente beademing op de 
neurologische ontwikkeling van het kind werd beschreven in één grote studie, doch niet in de 
overige 5 studies die deze uitkomst gemeten hebben. 
 
Onze conclusie was dat: 1) er geen overtuigend bewijs was dat hoogfrequente beademing, 
wanneer vroegtijdig en electief gebruikt in de behandeling van respiratoir distress syndroom 
bij premature pasgeborenen, een klinisch belangrijk voordeel biedt ten opzichte van 
conventionele beademing; en 2) het beperkte voordeel dat van hoogfrequente beademing 
werd vastgesteld in het reduceren van het risico op BPD, moeilijk toe te passen is op de 
individuele patiënt in de klinische praktijk omdat het resultaat niet consistent is tussen de 
studies. 
Deze systematische review met meta-analyse op basis van geaggregeerde gegevens is niet 
in staat om de heterogeniteit tussen de studieresultaten verder te onderzoeken en te 
verklaren. We kunnen dan ook concluderen dat, ondanks het feit dat deze systematisch 
review een volledig overzicht geeft van de beschikbare evidence rond de effectiviteit en 
veiligheid van hoogfrequente beademing bij premature pasgeborene, het niet in staat is om 
de clinicus te ondersteunen in zijn/haar dagelijkse klinische besluitvorming. 
 
 
3. Factoren op studieniveau en patiëntenniveau modificeren het behandelingseffect 
van hoogfrequente beademing op BPD: een kritische analyse van de bestaande meta-
analyses 
 
De interpretatie van de meta-analyses van gerandomiseerde studies over hoogfrequente 
beademing versus conventionele beademing wordt bemoeilijkt door de onverklaarde 
heterogeniteit in de studieresultaten. Zowel factoren op het niveau van de studie (bijv het 
type beademingsapparaat of de beademingsstrategie) als factoren op het niveau van de 
patiënt (patiëntenkenmerken zoals bijv zwangerschapsduur bij geboorte) worden beschouwd 
als mogelijke effectmodificerende factoren. Dit zijn factoren die zowel tussen studies als 
binnenin studies variëren en die het effect van de interventie beïnvloeden. De klassieke 
meta-analyse heeft een aantal technieken om het belang van deze effectmodificerende 
factoren te onderzoeken. 
 
In het 3e hoofdstuk geven we een overzicht van de analyses die binnen de bestaande meta-
analyses gebeurd zijn om deze effectmodificerende factoren te onderzoeken, en vestigen we 
de aandacht op de beperkingen van de methodes van deze analyses. 

 



 
Vier meta-analyses werden gevonden, die tussen de 14 en 17 studies includeerden. 
Volgende factoren op studieniveau werden onderzocht op mogelijke effectmodificatie: het 
type van hoogfrequent beademingsapparaat, de beademingsstrategie (zowel voor de 
hoogfrequente beademing als voor de conventionele beademing) en de strategie rond de 
timing voor het opstarten van de hoogfrequente beademing. De gebruikte meta-analytische 
technieken waren: subgroep analyses, cumulatieve meta-analyse en meta-regressie 
analyse. 
Voor wat betreft de subgroep analyses, waren er inconsistenties terug te vinden tussen de 
meta-analyses door verschillen in de definities van de subgroepen en door inconsistenties in 
het classificeren van de studies. Daarenboven konden bepaalde studies niet meegenomen 
worden in de subgroep analyses omdat ze door hun specifieke ontwerp niet correct 
geclassificeerd konden worden. Een belangrijke beperking van cumulatieve meta-analyse is 
dat het om een zuiver observationeel onderzoek gaat waarbij het verklaren van een 
verschuiving van het gemeten behandelingseffect aan de hand van een bepaalde factor (bijv 
het verschijnen van longbeschermende strategieën met conventionele beademing) als louter 
hypothetisch moet beschouwd worden. De belangrijkste beperking van de meta-regressie 
analyse ten slotte was het kleine aantal studies om de analyse uit te voeren. Het gebrek aan 
statistische “power” dat daarmee gepaard gaat, resulteert in onzekere schattingen van de 
correlaties met brede betrouwbaarheidsintervallen. 
 
Wat betreft patiëntenkarakeristieken, werden enkel zwangerschapsduur bij geboorte en 
geboortegewicht als mogelijke effectmodificerende factoren onderzocht. De gebruikte 
methode hiervoor, namelijk meta-regressie analyse, had als belangrijkste beperking dat het 
niet een erg geschikte methode is om dit soort correlaties te onderzoeken omdat het gebruik 
maakt van gemiddelde waarden van deze kenmerken voor de ganse studiepopulatie in 
plaats van reële waarden van individuele patiënten. Zowel vals positieve bevindingen (door 
confounding) als vals negatieve resultaten (door de beperkte variatie van de gemiddelde 
waarden tussen de studies ten opzichte van de werkelijke variatie van het kenmerk zelf 
tussen de studiepatiënten) kunnen voorkomen. Vandaar dat de toepasbaarheid van deze 
resultaten op de individuele patiënt problematisch is. 
 
We kunnen dus concluderen dat de bestaande meta-analyses van gerandomiseerde 
onderzoeken niet in staat zijn om de belangrijke resterende vragen in verband met het 
gebruik van hoogfrequente beademing bij premature pasgeborenen te beantwoorden. 
Hoewel het belang van het type beademingsapparaat en de beademingsstrategie uitgebreid 
werden onderzocht, hebben deze analyses belangrijke beperkingen en moeten de resultaten 
dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Daarnaast is er slechts weinig bekend over 
het belang van het risicoprofiel van de patiënt voor het effect van hoogfrequente beademing. 
De beperkingen van de bestaande meta-analyses hebben in de eerste plaats te maken met 
het feit dat ze gebaseerd zijn op geaggregeerde gegevens, d.w.z. dat informatie over zowel 
determinanten als uitkomsten uit de gepubliceerde studierapporten geëxtraheerd wordt. 
Deze informatie is vaak onvolledig of onnauwkeurig. Daarenboven blijken gerapporteerde 
gegevens voor een ganse studiepopulatie heel ongeschikt om de relatie te onderzoeken 
tussen patiëntenkenmerken en het effect van een behandeling. 
 
 
4. PreVILIG, een internationale samenwerking, en de prospectieve ontwikkeling van 
een protocol voor een individuele patiënten data meta-analyse. 
 
Om de hierboven vermelde tekortkomingen van de bestaande meta-analyses op te lossen, 
werd in 2005 een internationale samenwerking gestart met de onderzoekers van de 
oorspronkelijke gerandomiseerde studies. De groep kreeg de naam “Prevention of Ventilator 
Induced Lung Injury collaborative Group” of PreVILIG Collaboration. Door middel van een 
aantal bijeenkomsten met de PreVILIG Collaborative Group werd op een prospectieve 

 



manier een protocol samengesteld voor een systematische review met meta-analyse 
gebaseerd op de individuele patiëntengegevens (IPD meta-analyse). Dit betekent dat, voor 
studies waarvan de oorspronkelijke gegevens nog steeds beschikbaar waren, een aantal 
vooraf gespecificeerde gegevens in verband met de patiënt, de studie interventies en 
neonatale uitkomsten zouden worden verzameld voor elke gerandomiseerde patiënt van elke 
studie. 
 
Het 4e hoofdstuk bevat het gedetailleerde protocol, waarin het project stap voor stap wordt 
beschreven. In samenspraak met alle onderzoekers werden de gegevens bepaald welke 
zouden verzameld worden voor elke patiënt: gegevens in verband met patiëntenkenmerken, 
de experimentele behandeling (hoogfrequente beademing), de controle behandeling 
(conventionele beademing), co-interventies (bijv surfactant therapie), bloedgaswaarden en 
neonatale uitkomsten. Een gedetailleerd analyse plan werd uitgewerkt. Individuele 
patiëntengegevens dienden eerst geanonimiseerd te worden alvorens ze zouden verstuurd 
worden naar het Data Management Team. Daar zouden de gegevens in een centrale 
databank verzameld worden om ze eerst te controleren op fouten en inconsistenties en ze 
daarna te analyseren. De oorspronkelijke onderzoekers zouden te allen tijde de controle over 
hun eigen studiegegevens bewaren en zouden in elke stap van het project betrokken 
worden. De resultaten van de meta-analyse zouden gepresenteerd en besproken worden 
met alle onderzoekers besproken in een bijeenkomst van de Collaborative Group, waarna ze 
gepubliceerd zouden worden in naam van de ganse groep. 
 
Een IPD meta-analyse heeft meerdere voordelen ten opzichte van een klassieke meta-
analyse. Het verhoogt de kwaliteit van de gegevens omdat zowel patiëntenkarakteristieken  
(bijv “small-for-gestational-age” babies) als uitkomstmaten (bijv bronchopumonale dysplasie) 
op een uniforme wijze voor alle studies kunnen geherdefinieerd worden. Voor sommige 
studies kan het mogelijk zijn om gegevens te verzamelen die nooit gepubliceerd werden. 
Gedetailleerde informatie kan verzameld worden over de werkelijk toegepaste 
beademingsstrategieën in de studies. Het belangrijkste voordeel ten slotte is dat het de 
mogelijkheid biedt om het effect van hoogfrequente beademing te onderzoeken in aparte 
subgroepen van premature pasgeborenen om zo na te gaan of bepaalde types van 
prematuren meer of juist minder baat hebben bij hoogfrequente beademing. 
 
 
5. Electieve hoogfrequente beademing versus conventionele beademing bij premature 
pasgeborenen met ademhalingsinsufficiëntie: resultaten van een individuele patiënten 
data meta-analyse. 
 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de individuele patiënten data meta-analyse 
beschreven. Achttien studies kwamen voor inclusie in aanmerking. Van één ongepubliceerd 
studie konden we geen onderzoeker of andere bijkomende informatie vinden. De overige 17 
studies includeerden in totaal 3652 patiënten. Van 7 studies (430 patiënten) waren de 
oorspronkelijke gegevens verloren gegaan. Individuele patiëntengegevens konden 
verzameld worden van 10 studies en in totaal 3229 patiënten (89% van alle 
gerandomiseerde kinderen). 
 
Voor alle patiënten beademd met hoogfrequente beademing, was het relatieve risico (RR) op 
sterfte of bronchopulmonale dysplasie op de postmenstruele leeftijd van 36 weken 0.95 (95% 
betrouwbaarheidsinterval – BI 0.88-1.13) en het RR op sterfte of ernstige neurologische 
schade 1.00 (95% BI 0.88-1.13). Noch het type van hoogfrequente ventilator (echte oscillator 
of hoogfrequente flow interrupter), als de beademingsstrategie (“long volume recrutering” of 
niet met hoogfrequente beademing of “longbeschermende” strategie of niet met 
conventionele beademing) modificeerden het effect op een significante wijze. Er konden 
geen subgroepen geïdentificeerd worden op basis van zwangerschapsduur bij geboorte, 
geboortegewicht voor zwangerschapsduur, ernst van longziekte of blootstelling aan 

 



antenatale corticosteroiden, die meer of minder voordeel hadden van hoogfrequente 
beademing. In tegenstelling tot kinderen die gerandomiseerd werden binnen het uur en 
kinderen die gerandomiseerd werden later dan 4 uur na intubatie, hadden kinderen die 
gerandomiseerd werden tussen 1 uur en 4 uur na intubatie een significant voordeel van 
hoogfrequente beademing: RR op sterfte of bronchopulmonale dysplasia of ernstige 
neurologische schade 0.82 (95% BI 0.72-0.94). 
 
Op basis van een meta-analyse van de individuele patiëntengegevens van 89% van alle ooit 
gerandomiseerde premature pasgeborenen, kunnen we concluderen dat hoogfrequente 
beademing even efficiënt lijkt te zijn dan conventionele beademing voor wat betreft 
belangrijke neonatale uitkomsten zoals sterfte, chronische longziekte en neurologische 
schade, alleen of in combinatie. Het effect van hoogfrequente beademing wordt niet 
gemodificeerd door een aantal patiëntenkenmerken zoals zwangerschapsduur of ernst van 
longziekte. De timing voor het opstarten van hoogfrequente beademing lijkt wel een 
belangrijke effectmodificerende factor te zijn, met een significant voordeel van hoogfrequente 
beademing als het matig vroeg wordt opgestart. 
 
De resultaten van de subgroep analyse dienen echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd te 
worden omwille van het risico op zowel vals positieve (door multipele toetsing) als vals 
negatieve resultaten (door kleine aantallen patiënten in bepaalde subgroepen). Daarenboven 
is de bi-variate “two stage” methode die we gebruikt hebben voor onze meta-analyse 
waarschijnlijk ontoereikend om ten volle het onafhankelijk verband van de verschillende 
determinanten met het effect van hoogfrequente beademing te onderzoeken. Verdere 
exploratie is daarom nodig gebruik makend van een multivariate modellerende methode. 
 
6. Variatie in ventilatie strategie tussen studies en tussen studiepatiënten bij de 
gerandomiseerde studies over electieve hoogfrequente beademing bij prematuren: 
een analyse op basis van individuele patiënten gegevens. 
 
Kunstmatige beademing is een complexe interventie, waarbij zowel de machine als de 
“bestuurder” een belangrijke rol spelen. Het niveau van kennis, de ervaring en de 
overtuigingen van de clinicus zijn belangrijke factoren bij het “besturen” van de 
beademingsmachine. Hoewel de termen “hoogfrequente beademing” en “conventionele 
beademing” misschien wel naar dezelfde technieken verwijzen in klinische studies, kunnen 
de beademingsstrategieën op totaal verschillende manieren geïnterpreteerd en uitgewerkt 
zijn. Er zijn dan ook duidelijke aanwijzingen uit de studierapporten dat de zogenaamd 
vergelijkbare “long volume recrutering” strategie met hoogfrequente beademing of “long 
beschermende” strategie met conventionele beademing van de verschillende studies in 
werkelijkheid in belangrijke mate van elkaar verschillen. Door een gebrek aan gedetailleerde 
informatie van de studierapporten heeft de klassieke meta-analyse dit nog nooit duidelijk 
kunnen aantonen, en ook de subgroepanalyses van de IPD meta-analyse kan de 
complexiteit van deze situatie niet verhelderen. 
 
In hoofdstuk 6 beschrijven we de verschillen in de kunstmatige ventilatie die werkelijk 
toegepast werd op de studiepatiënten in de verschillende studies. We analyseerden de 
kunstmatige ventilatie op het vlak van de timing voor het opstarten van hoogfrequente 
beademing, de beademingsstrategie zowel voor hoogfrequente als voor conventionele 
beademing, en de behandeling met exogeen surfactant, gebruik makend van de individuele 
patiëntengegevens. 
 
Individuele patiëntengegevens over de instelwaarden van de beademingsmachine, de 
bloedgaswaarden en behandeling met surfactant waren beschikbaar van 8 studies en in 
totaal 2309 patiënten. De postnatale leeftijd waarop het kind gerandomiseerd werd (en dus 
hoogfrequente beademing opgestart werd), varieerde tussen de studies van 0.3 u (mediaan, 
interquartiele range 0.30-3.0) en 13.5 u (mediaan, IQR 7.5-26.3).  In alle studies, 

 



uitgezonderd één, werd bij patiënten die hoogfrequent beademd werden een hogere 
gemiddelde luchtwegdruk gebruikt dan bij patiënten die conventioneel beademd werden. De 
gemiddelde luchtwegdruk varieerde wel tussen studies van 9.0 cmH20 (mediaan, 
interquartiele range 8.0 – 9.0) tot 12.0 cmH20 (mediaan, IQR 8.5-14.0). Het percentage 
kinderen aan de hoogfrequente beademing dat na stabilisatie en optimalisatie van het long 
volume een zuurstofbehoefte had die lager was dan 0.30, varieerde sterk tussen de studies 
van 20% tot 82%. Voor kinderen in de conventionele beademingsgroep varieerden de initiële 
instelwaarden van de ventilator ook sterk zowel tussen de studies als tussen de 
studiepatiënten: tussen 30 slagen/minuut (mediaan, IQR 21-40) en 60 slagen/minuut 
(mediaan, IQR 60-70) voor de initiële beademingsfrequentie en tussen 17 mm Hg (mediaan, 
IQR 30-42) en 24 mm Hg (mediaan, IQR 22-27) voor de initiële piek inspiratoire druk. De 
gemiddelde partiële koolzuurgasspanning in de eerste 72 uur na randomisatie bij de 
kinderen aan de conventionele beademing varieerde tussen 36 mm Hg (mediaan, IQR 30-
42) en 52 mm Hg (mediaan, IQR 50-59). De tijd tussen geboorte en de eerste dosis 
surfactant varieerde tussen de studies van 0.4 u (mediaan, IQR 0.1-0.9) en 13.8 u (mediaan, 
IQR 8.1-18.0). 
 
We kunnen concluderen dat de werkelijk toegepaste beademingsstrategieën in de 
verschillende studies in belangrijke mate van elkaar verschillen, zowel voor wat betreft 
hoogfrequente beademing als voor wat betreft conventionele beademing. De optimalisatie 
van long volume aan de hoogfrequente beademing, weergegeven door een lage 
zuurstofbehoefte na stabilisatie, werd in een zeer variabel percentage van de patiënten aan 
hoogfrequente beademing bereikt. Dit zou kunnen betekenen dat in een belangrijk deel van 
de studiepatiënten de long volume recrutering waarschijnlijk suboptimaal was. Hoewel de 
recentere studies doorgaans een hogere initiële beademingsfrequentie en een lagere initiële 
piek inspiratoire druk gebruikten, bestond er toch nog een aanzienlijke variatie tussen de 
studies in ventilatoire settings bij de patiënten aan de conventionele beademing. Permissieve 
hypercapnie werd slechts in één studie toegepast. Voor de strategie rond de timing voor het 
opstarten van hoogfrequente beademing en voor de behandeling met surfactant bestond ook 
een belangrijke variatie tussen studies. In het licht van de bestaande kennis betreffende de 
pathofysiologie en pathogenetische factoren van bronchopulmonale dysplasie, is het zeer 
waarschijnlijk dat deze variatie in beademingsstrategieën gedeeltelijk verantwoordelijk is 
voor de variatie in de uitkomsten tussen de verschillende studies. Verschillen in 
patiëntenkenmerken zullen meest waarschijnlijk ook in zekere mate bijgedragen hebben tot 
deze heterogeniteit. Verder onderzoek naar de afzonderlijke verbanden tussen al deze 
factoren en het risico op bronchopulmonale dysplasie is aangewezen. 
 
 
7. Routinematig gebruik van spierverslappende middelen tijdens kunstmatige 
beademing bij premature pasgeborenen: een systematisch literatuuroverzicht van 
gerandomiseerde studies. 
 
Neuromusculaire verslapping is ook een interventie die het potentieel heeft om het risico op 
bronchopulmonale dysplasie te verkleinen omdat het de asynchrone spontane 
ademhalingsbewegingen van de pasgeborene aan de beademing uitschakelt. In hoofdstuk 7 
beschrijven we de resultaten van een systematische review en meta-analyse van 
gerandomiseerde studies die het routinematig gebruik van spierverslappende middelen 
tijdens kunstmatige beademing van pasgeborenen vergelijken met het niet of het selectief 
gebruiken daarvan. 
 
Zes gerandomiseerde studies met in totaal 486 patiënten werden geïncludeerd. Het 
routinematig gebruik van het spierverslappend middel pancuronium in een geselecteerde 
groep van beademde pasgeborenen die tekenen vertoonden van asynchronie met de 
beademingsmachine resulteerde in een verlaagd risico op hersenbloedingen (RR 0.55, 95 BI 
0.34-0.89) en op pneumothorax (RR 0.29, 95% BI 0.11-0.77). Er kunnen geen conclusies 

 



getrokken worden in verband met de pulmonale en neurologische effecten van pancuronium 
op lange termijn, noch in verband met de veiligheid van het langdurige toedienen van 
pancuronium. Gezien het gebrek aan gegevens van gerandomiseerde studies en de 
beperkte toepasbaarheid van de beschikbare studies in de huidige neonatale intensieve 
verzorging, kan het routinematig gebruik van pancuronium tijdens kunstmatige beademing 
van pasgeborenen niet aanbevolen worden. Er bestaan geen wetenschappelijke gegevens 
betreffende het gebruik van andere spierverslappende middelen bij pasgeborenen dan 
pancuronium. 
 
Een belangrijke beperking van deze review is de beperkte toepasbaarheid van de resultaten 
in de huidige situatie van neonatale intensieve verzorging, aangezien de meeste studies 
uitgevoerd werden in een tijdperk waarin nog geen surfactant therapie voorhanden was en 
waarin antenatale longrijping met corticosteroiden nog geen standaard therapie was. 
 
 
8. Algemene discussie 
 
In hoofdstuk 8 blikken we terug op de verdiensten en de beperkingen van de klassieke, op 
geaggregeerde gegevens gebaseerde meta-analyses in het onderzoek naar de voor- en 
nadelen van het electief gebruik van hoogfrequente beademing bij premature pasgeborenen. 
Ondanks het feit dat ze een zeer volledig overzicht geven van de beschikbare evidence, zijn 
deze meta-analyses niet in staat om de complexe interacties tussen effectmodificerende 
factoren en het behandelingseffect te ontrafelen. Hun beperkingen volgen voornamelijk uit 
het feit dat ze gebaseerd zijn op geaggregeerde gegevens. 
 
Vervolgens reflecteren we op de voordelen die de IPD meta-analyse ons gebracht heeft 
zoals de verbeterde kwaliteit van de gegevens, de eenduidige definities van de uitkomsten 
en de subgroep analyses op patiëntenniveau. 
 
We brengen ten slotte ook de beperkingen van de IPD meta-analyse onder de aandacht, 
zoals het probleem van missende gegevens en de nadelen van de gebruikte “two stage” 
methode. 
 
 
9. Conclusies en implicaties voor de toekomst 
 
Algemeen beschouwd zijn hoogfrequente en conventionele beademing even effectief in het 
voorkomen van sterfte, bronchopulmonale dysplasie of ernstige neurologische schade bij 
premature pasgeborenen met ademhalingsinsufficiëntie. 
 
Er konden geen specifieke subgroepen van premature pasgeborenen geïdentificeerd worden 
op basis van zwangerschapsduur bij geboorte, geboortegewicht voor zwangerschapsduur, 
blootstelling aan antenatale corticosteroiden of ernst van longziekte bij geboorte, die meer of 
minder baat hebben bij hoogfrequente beademing. 
 
Hoewel de resultaten met voorzichtigheid dienen geïnterpreteerd worden, lijkt de timing voor 
het opstarten van hoogfrequente beademing een effect modificerende factor te zijn, met een 
beter effect indien hoogfrequente beademing matig vroeg (na 1 tot 4 uren) wordt gestart. 
Verdere analyses zijn echter vereist om uit te maken of het de postnatale leeftijd is of de 
duur van blootstelling aan conventionele beademing is die het effect van hoogfrequente 
beademing beïnvloedt. 
 
Efficiënte optimalisatie van long volume met hoogfrequente beademing was zeer variabel en 
waarschijnlijk minder succesvol dan verwacht in de gerandomiseerde studies. Het is duidelijk 

 



dat het effectief bereiken van de doelstellingen van een geplande beademingsstrategie een 
ware uitdaging is in de klinische praktijk. 
 
Sommige vragen dienen nog verder onderzocht te worden, zoals de vraag wat nu juist het 
belang is van de timing van opstarten van hoogfrequente beademing en van de variatie in de 
“long volume recrutering” strategie van hoogfrequente beademing en de “long 
beschermende” strategie van de conventionele beademing. Deze vragen kunnen mogelijks 
beantwoord worden door verder gebruik te maken van de bestaande gegevens van 
gerandomiseerde studies. 
 
Nieuwe studies in verband met het gebruik van hoogfrequente beademing zouden moeten 
gericht zijn op de optimale timing van surfactant toediening tijdens hoogfrequente 
beademing, of op de rol van hoogfrequente beademing als “rescue” therapie bij premature 
pasgeborenen die respiratoir insufficiënt worden aan de niet-invasieve 
ademhalingssondersteuning (nasale continue positieve luchtwegdruk of CPAP). In deze 
nieuwe studies zou veel aandacht moeten gaan naar de optimalisatie van het long volume 
met hoogfrequente beademing en zou hoogfrequente beademing moeten vergeleken worden 
met de meest moderne conventionele beademingstechnieken en –strategieën. 
 
Ondanks de overduidelijke voordelen, had deze IPD meta-analyse een aantal beperkingen. 
Deze hadden voornamelijk te maken met het feit dat het een retrospectief onderzoek was.  
Dit kan opgelost worden door IPD meta-analyses prospectief te plannen. Om daartoe te 
komen zal een sterke internationale samenwerking tussen neonatologen over de ganse 
wereld noodzakelijk zijn. 
 

 




