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PC-BIPAP vs. PC-AC
Pressure Control – Biphasic Positive Airway
Pressure vs. Pressure Control – Assist Control 

PC-AC (BIPAP GEASSISTEERD)
 – door het apparaat of de patiënt getriggerde machinale beademingsteu-
gen met inspiratoire synchronisatie

 – spontane ademhaling mogelijk op elk moment
 – back-up frequentie

PC-BIPAP
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Bij PC-BIPAP kan de patiënt op elk willekeurig moment spontaan 
ademen, terwijl het aantal verplichte beademingsteugen vast is ingesteld. 
In deze modus is zowel de machinale inspiratie als de expiratie 
gesynchroniseerd met de ademhalingsinspanningen van de patiënt. 
Als de inspiratietijd van de verplichte beademingsteug wordt verkort 
door een vroege expiratoire synchronisatie, dan wordt de eerst volgende 
verplichte beademingsteug met diezelfde tijd uitgesteld. De inspiratoire 
synchronisatie verkort de expiratiefase. In dit geval wordt de hierop 
volgende expiratietijd verlengd met de ontbrekende tijd. Dit zorgt ervoor 
dat de ingestelde machinale ademfrequentie (f) constant blijft. Als er 
geen spontane ademhaling wordt gedetecteerd tijdens het inspiratoire 
triggervenster, dan volgt automatisch aan het einde van dit venster een 
machinale beademingsteug. De patiënt kan eventueel drukondersteuning 
(PS; Pressure Support) krijgen tijdens spontane ademhaling op het 
PEEP-niveau. 

Fig. 1 (PC-BIPAP met verplichte en spontane machinale beademingsteugen).
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Fig. 2 (PC-AC met getriggerde en niet-getriggerde machinale beademingsteugen)
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In PC-AC wordt elke gedetecteerde adempoging op PEEP-niveau gevolgd 
door een machinale beademingsteug. Dit betekent dat de patiënt het  
tijdstip en het aantal machinale beademingsteugen bepaalt. Om de 
patiënt genoeg tijd te geven om uit te ademen is het niet mogelijk  om 
direct na een verplichte beademingsteug een volgende machinale teug te 
triggeren. Er wordt een verplichte beademingsteug gegeven (back-up 
frequentie) als er geen machinale beademingsteug is getriggered nadat 
de expiratietijd is verstreken.
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Bij PC- APRV vindt de spontane ademhaling van de patiënt plaats op het 
hoogste drukniveau Phigh. Dit drukniveau Phigh blijft gehandhaafd 
gedurende Thigh. Om een actieve uitademing te bereiken wordt de druk 
gedurende een korte periode verminderd van Tlow naar Plow. Om de 
eliminatie van CO2 te ondersteunen wordt de druk vervolgens verminderd 
tot Plow gedurende de korte periode van Tlow. De afwisseling tussen de 
twee drukniveaus wordt door de machine getriggerd en zijn tijdgestuurd. 
Het ademvolume (VT) dat wordt uitgeademd tijdens de drukontlastingsfase 
is het resultaat van het verschil tussen Plow en Phigh en de longmechanica. 
Als de weerstand of de compliantie van de long verandert tijdens de 
duur van de beademing, kan ook het toegediende teugvolume (VT) en 
dus het minuutvolume (MV) variëren. 

Wanneer AutoRelease is geactiveerd, wordt de duur van de expiratietijd 
bepaald door het verloop van de expiratieflow. De instelling Exp. term. 
bepaalt met welk percentage de expiratieflow kan zakken ten opzichte 
van de piekflow om de beademing terug te laten keren naar het hoge 
drukniveau. 

PC-APRV
(Pressure Control – Airway Pressure Release Ventilation)

 – drukgecontroleerd
 – tijdgestuurd
 – door machine getriggerd
 – spontane ademhaling onder continue positieve ademhalingsdruk met 
korte drukontlastingsfasen (screenshot)
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Fig. 1 (PC-APRV met AutoRelease ingeschakeld en meting van Tlow in seconden)
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Fig. 2 (PC-APRV met spontane ademhaling op het niveau van Phigh)
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VC-MMV + AutoFlow
Volume Control – Mandatory Minute Volume + AutoFlow 

 – volumegecontroleerde beademing om een verplicht minuutvolume te 
garanderen

 – de machinale beademingsteugen worden automatisch en geleidelijk 
verminderd voor patiënten bij wie de spontane ademhaling toeneemt 
en die op elk moment mogelijk is

 – maakt automatische ontwenning mogelijk door vermindering van de 
machinale beademingsfrequentie en

 – vereiste beademingsdruk

VC-MMV gedraagt zich op vergelijkbare wijze als VC-SIMV; de verplichte 
beademingsteugen worden echter alleen toegediend als de spontane 
ademhaling ontoereikend is en het minuutvolume is gedaald tot onder 
het ingestelde minuutvolume. Als de spontane ademhaling toeneemt, 
dan daalt het aantal verplichte beademingsteugen. Op deze manier kan 
met VC-MMV de zekerheid worden geboden dat de patiënt altijd 
minimaal het ingestelde minimumvolume MV (MV=VT*f) ontvangt. De 
toegediende, machinaal getriggerde, tijdgestuurde beademingsteugen 
worden gesynchroniseerd met de inademingspogingen van de patiënt. 
Dit biedt de zekerheid dat spontane ademhaling op PEEP-niveau voor de 
patiënt altijd mogelijk is. Als de spontane ademhaling van de patiënt 
voldoende is voor het bereiken van het ingestelde MV, worden er  
verder geen verplichte beademingsteugen toegediend. Dit betekent dat  
de ingestelde ademhalingsfrequentie (f) gelijk is aan het maximale  
aantal verplichte ademhalingen. De patiënt kan drukondersteuning  
(PS; Pressure Support) krijgen tijdens spontane ademhaling op het 
PEEP-niveau. Elke inspiratoire inspanning door de patiënt op PEEP-
niveau die voldoet aan de triggercriteria, brengt een drukondersteunde 
machinale beademingsteug teweeg. De tijd, het aantal en de duur van de 
drukondersteunde machinale beademingsteugen worden bepaald door 
de spontane ademhaling van de patiënt. 
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Fig. 1 (van 100% beademing naar 100% spontane ademhaling)

Fig. 2 (VC-MMV + AF met verplichte ademhaling en spontane ademhaling)
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AutoFlow (AF) zorgt dat het ingestelde teugvolume (VT) wordt 
toegediend met de laagst mogelijke noodzakelijke druk bij alle verplichte 
volumegecontroleerde beademingsteugen. Wanneer de weerstand (R) 
of de compliantie (C) verandert, dan wordt de druk geleidelijk zo 
aangepast dat het ingestelde VT wordt toegediend. Zowel de druk als 
de flow worden automatisch aangepast. Het is mogelijk voor de patiënt 
om spontaan te ademen gedurende de volledige ademhalingscyclus, 
zowel tijdens de inspiratiefase als de expiratiefase.
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De tube is een extra weerstand in de luchtweg en is de belangrijkste 
reden voor de toename van de ademinspanning van de patiënt. De 
automatische tubecompensatie (ATC: Automatic Tube Compensation) is 
een aanvulling op alle beademingsmodi en biedt de mogelijkheid deze 
toegenomen ademinspanning exact te compenseren door middel van 
eenvoudige instellingsopties. De ademinspanning moet voor de patiënt 
voelen alsof hij/zij niet is geïntubeerd. Een gasflow die door de tube 
stroomt, veroorzaakt een drukverschil (ΔP tube) tussen het begin en het 
uiteinde van de tube [Fig. 1]. Dit drukverschil zou de ademspieren 
moeten stimuleren in de vorm van toename van de negatieve druk in de 
longen. De toename van de ademarbeid kan echter worden 
gecompenseerd door de druk aan de voorkant van de tube toe te laten 
nemen met een hoeveelheid die precies gelijk is aan het drukverschil. Dit 
betekent dat de druk aan de voorkant van de tube ook continu moet 
worden aangepast aan de actuele gasflow. Het werkelijke drukverschil 
wordt berekend op basis van de gasflow die wordt gemeten door de 
beademingsmachine. Automatische tubecompensatie kan voor elke 
beademingsmodus worden geactiveerd. Hiervoor moet eerst de 
tubediameter worden ingesteld. Het compensatieniveau (meestal 100%) 
kan worden gebruikt voor exacte afstemming van de instellingen voor de 
betreffende tube, zodat overcompensatie wordt voorkomen. 

ATC
Automatic Tube Compensation

 – zorgt dat de ingestelde luchtwegdruk ook in de trachea wordt bereikt
 – wordt berekend en weergegeven op basis van een wiskundig  
tubemodel, het ingestelde tubetype en de binnendiameter van  
de tube (tracheale druk)

 – kan worden geactiveerd voor elke beademingsmodus
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De lengte van de tube heeft geen significante invloed op de tubeweerstand, 
zelfs niet bij erg korte tubes. Deze wordt daarom niet ingesteld. De 
tubecompensatie wordt zowel toegepast voor inademing als voor uitademing. 
[zie Fig. 3] Als dit nodig is voor de expiratoire compensatie, kan de druk in 
de tube zelfs worden verlaagd tot maximaal de omgevingsdruk om de 
uitademing van de patiënt gemakkelijker te maken. De instelling zorgt ervoor 
dat de tracheale druk niet daalt tot onder de ingestelde CPAP-druk.

Fig. 1  Zonder ATC, de patiënt moet zelf de ΔP tube produceren.
  Met ATC, genereert de beademingsmachine exact deze ΔP tube en vergemakkelijkt de 

spontane ademhaling.
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Fig. 2  Ingestelde drukondersteuning (PS) vergeleken met de in principe vereiste  
drukondersteuning (blauwe lijn) voor tubecompensatie.
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Fig. 3 Drukprofiel voor tubecompensatie tijdens inademing en uitademing.

Paw

Flow

PEEP

Ptrach

t

t

Druk bij het Y-stuk

Tracheale druk

Drukverschil tussen   
de tubeconnector en  
het  uiteinde van de  
tube voor tube 7,5.

Ondercompensatie PS

Overcompensatie PS
PS-druk

Flow

delta
P tube



14 | SPN-PPS

SPN-PPS 
Spontaneous – Proportional Pressure Support

 – toediening van door de patiënt getriggerde drukondersteuning in 
verhouding tot de ademinspanning van de patiënt

 – het ondersteuningsniveau kan afzonderlijk worden ingesteld voor de 
ademarbeid die moet worden geleverd door verminderde compliantie 
of verhoogde obstructie

Bij SPN-PPS staat de drukondersteuning idealiter in verhouding met de 
ademinspanning van de patiënt. Als de ademhaling van de patiënt 
oppervlakkig is, wordt er weinig ondersteuning gegeven. Bij een diepe 
ademhaling wordt meer ondersteuning gegeven. De absolute hoeveelheid 
ondersteuning hangt niet alleen af van de instelling van de parameters 
Flow Assist en Volume Assist, maar ook van de ademinspanning van de 
patiënt zelf. De twee soorten van drukondersteuning, te weten de 
drukondersteuning afhankelijk van volume (Volume Assist) en de 
drukondersteuning afhankelijk van flow (Flow Assist) [Fig. 1], kunnen 
worden gecombineerd. Als de drukondersteuning correct is ingesteld, 
wordt alleen de ziektegerelateerde verhoogde ademarbeid continu 
aangepast en gecompenseerd – de fysiologische ademarbeid wordt nog 
steeds alleen geleverd door de patiënt. Flow Assist helpt bij het overwinnen 
van de weerstand (R) en de drukondersteuning staat in verhouding tot de 
flow. Volume Assist daarentegen compenseert de elastische weerstand 
(C) die wordt veroorzaakt door verminderde elasticiteit van de longen. De 
drukondersteuning staat in verhouding tot het teugvolume. De verhouding 
tussen de ademinspanning en de drukondersteuning blijft constant bij 
dezelfde instellingen, terwijl de drukondersteuning voor elke ademhaling 
varieert. Als er geen spontane ademhaling wordt gedetecteerd, blijft 
machinale ondersteuning ook achterwege. Daarom moet er adequate 
bewaking voor apnoe en minuutvolume worden ingesteld.



| 15 SPN-PPS

Fig. 1 Regels voor Flow Assist en Volume Assist
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SmartCare®

 – is een automatisch klinisch protocol
 – vermindert de drukondersteuning op basis van de gemiddelde 
gemeten waarden van de spontane ademfrequentie, het teugvolume en 
de etCO2 totdat het laagst mogelijke niveau wordt bereikt

 – kan de totale beademingsduur verminderen met maximaal 33% en het 
verblijf op de intensivecareafdeling met maximaal 20%1)

SmartCare®/PS is een geautomatiseerd klinisch protocol dat is ontworpen om 
de spontane ademhaling van een patiënt te stabiliseren in een “comfortzone” en 
de ondersteuning van de ademhaling automatisch af te bouwen. De patiënt 
dient gereed te zijn voor ontwenning, d.w.z. hemodynamisch stabiel, en dient 
een adequate oxygenatie en spontane ademhaling te vertonen. SmartCare/PS 
probeert de patiënt binnen het bereik van een “normale ademhaling” te houden 
en brengt de patiënt weer terug “op het juiste pad” in geval van een afwijkende 
diagnose. De beademingsstatus van de patiënt wordt ingedeeld in acht 
verschillende diagnoses. Verder worden er vooraf bepaalde maatregelen 
genomen om de patiënt terug te begeleiden naar het bereik van een “normale 
ademhaling”, dat ook wel de “respiratoire comfortzone” wordt genoemd. De drie 
criteria zijn de spontane ademfrequentie (RRspon), het teugvolume (VT) en het 
eind-expiratoire CO2 niveau (etCO2) [gemeten waarden van de 
beademingsmachine]. Dit protocol is actief tijdens alle fasen van een SmartCare/
PS-sessie. Bovendien wordt het drukondersteuningsniveau geleidelijk 
verminderd tijdens de fase “Aanpassen”, terwijl met voortdurende controles 
wordt gekeken of de patiënt het nieuwe niveau aankan. Als dit het geval is, wordt 
de drukondersteuning verder verminderd. Is dit niet het geval, dan wordt de 
drukondersteuning weer verhoogd naar het niveau dat geschikt is voor de 
patiënt. In het optimale geval wordt de drukondersteuning geleidelijk aan en 
direct verminderd totdat het laagste niveau wordt bereikt.
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Fig. 1 Diagnostisch diagram gebaseerd op de belangrijkste criteria
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Fig. 2 Functioneel principe – afzonderlijke fases tijdens SmartCare®
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1)  Lellouche, F. et al.; a Multicenter Randomized Trial of Computer-driven Protocolized Weaning from 
Mechanical Ventilation. am J Respir Crit Care Med Vol 174. pp 894 -900, 2006 – De resultaten zijn gebaseerd 
op een gerandomiseerde studie in diverse Europese ziekenhuizen met 144 patiënten die een stabiele 
ademhalingssituatie, een stabiele hemodynamische en neurologische status vertoonden, en die geen ARDS 
hadden voordat zij begonnen met de ontwenning.
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Het is belangrijk om de “juiste” patiënt te kiezen.  
SmartCare/PS is ideaal voor patiënten met primaire compliantie 
problemen en langere verwachte ontwenningstijden. SmartCare/PS 
is geen vervanging van de arts. Het voordeel van SmartCare/PS is dat 
de patiënt continu wordt bewaakt en veel vaker de drukondersteuning 
wordt aangepast dan wat gebruikelijk is op de IC. Voordat de 
ontwenning met SmartCare/PS wordt gestart, moet de patiënt 
hemodynamisch stabiel zijn, worden beademd met SPNCPAP/PS 
(optioneel met ATC), en de ingestelde PEEP moet ≤ 20 mbar zijn.

1. PATIËNT
a)  Stel de lengte van de patiënt 

in; hierdoor wordt het ideale 
lichaamsgewicht (IBW) 
berekend. De ondergrens voor 
het teugvolume (Vt) kan hier 
vervolgens van worden afgeleid.

b)  Stel de maximaal toegestane 
PEEP-waarde in en de 
inspiratoire zuurstofconcentratie 
voor het starten van de 
spontane-ademhalingstest.

VOORWAARDEN

 SmartCare/PS kan worden gestart met elke PEEP-instelling tussen 
0 en 20 mbar, en met elke mogelijke FiO2-concentratie. De spontane-
ademhalingstest start zodra de beoogde ondersteuningsdruk (beoogde 
∆Psupp, zie 2.) is bereikt, en de door de gebruiker ingestelde PEEP- en 
de FiO2-waarden zijn bereikt, of waarden die daaronder liggen.

SNEL STARTEN
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2.  TOEGANG TOT DE  
ADEMWEG

Deze instellingen bepalen de  
beoogde ondersteuningsdruk  
waarbij de spontane-ademhalingstest  
wordt gestart (mits de PEEP en de 
FiO2 ook onder de ingestelde  
waarden liggen – zie 1). In de  
volgende tabel wordt de onderlinge  
samenhang van de verschillende  
instellingen weergegeven:

 Als de behandelaar er de voorkeur aan geeft andere doelwaarden 
in te stellen voor de drukondersteuning dan in de tabel wordt 
weergegeven, dan kan hij “onjuiste” specificaties invoeren  
(bijvoorbeeld ‘met tracheostoma’ in plaats van ‘geïntubeerd’)  
om een andere doelwaarde te bepalen voor de drukondersteuning.

Toegang tot de ademweg, 
bevochtigingstype

Beoogde 
ΔPsupp

IBW
 

Patiënt met tracheostoma,  
actieve/geen bevochtiging, ATC UIT

5 mbar ≥ 36 kg 

Patiënt endotracheaal geïntubeerd,  
actieve/geen bevochtiging, ATC UIT

7 mbar ≥ 36 kg

Patiënt met tracheostoma, HME-filter, 
ATC UIT

9 mbar ≥ 36 kg 

Patiënt endotracheaal geïntubeerd,  
HME-filter, ATC UIT

10 mbar ≥ 36 kg 

Patiënt heeft tracheostoma of is endotracheaal  
geïntubeerd, actieve bevochtiging, ATC AAN

0 mbar ≥ 36 kg 

Patiënt heeft tracheostoma of is endotracheaal 
geïntubeerd, HME-filter, ATC AAN

5 mbar ≥ 36 kg 
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3. MEDISCHE  
 VOORGESCHIEDENIS
Selectie van COPD en een 
neurologische stoornis voor de 
automatische aanpassing van de 
bovengrens voor etCO2 en de 
ademfrequentie (RR)
 Als COPD wordt ingesteld op “Ja”, dan betekent dit dat SmartCare/

PS doorgaat met het accepteren van etCO2-waarden als normale 
waarden indien die lager of gelijk zijn aan 64 mmHg (8,5 Kpa). Dit 
kan ook handig zijn voor patiënten waarbij een permissieve 
hypercapnie wordt nagestreefd. Als de neurologische stoornis wordt 
ingesteld op “Ja” betekent dit dat SmartCare/PS ademfrequenties 
tot maximaal 34/min. als normale waarden accepteert. Dit kan ook 
handig zijn voor patiënten met een sterkere ademhalingsprikkel.

4. NACHTRUST
Er vindt geen actieve ontwenning 
plaats gedurende de geselecteerde 
periode, d.w.z. dat SmartCare/
PS de drukondersteuning 
handhaaft die was bereikt 
voordat de nachtrust begon. 
SmartCare/PS verhoogt echter de 
drukondersteuning als de toestand 
van de patiënt achteruitgaat.

 De nachtrust kan ook worden ingesteld om een pauze voor de 
patiënt in te lassen bij de ontwenning. Ook is het mogelijk de nacht- 
rust in te stellen of uit te schakelen tijdens een lopende sessie.
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5.  WIJZIG DE RICHTLIJN 
Uitgebreide functionaliteit 
voor aanpassing van het 
ontwenningsprotocol.

 Op deze manier kunt u een individuele comfortzone voor de 
ademhaling instellen voor de patiënt. De ingestelde waarden van 
de medische voorgeschiedenis (zie 3.) zijn niet van invloed als de 
richtlijn wordt gewijzigd.

6. START DE PATIËNTSESSIE
De flowmeting, CO2-meting 
en apnoebeademing moeten 
worden ingeschakeld.

 Het volgende pictogram verschijnt in de koptekstbalk nadat de 
SmartCare/PS-sessie is gestart
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HANDIGE TIPS

–  Meestal moeten de alarmgrenzen boven en onder de 
SmartCare/PS-grenswaarden worden ingesteld  
(zie de gebruiksaanwijzing).

–  Een apnoealarm leidt tot onbedoelde annulering van de 
SmartCare/PS-sessie.
Daarom moeten mogelijke loskoppelingen korter zijn dan de 
ingestelde apnoetijd. 

–  Voor SmartCare/PS is een werkende CO2-meting vereist  
(plaats de CO2 cuvette zodanig dat ophoping van vocht of 
secretie wordt voorkomen, bij voorkeur tussen het Y-stuk en het 
HME-filter, of verticaal en naar boven gericht).

–  Configureer een specifieke SmartCare/PS-weergave met de 
vereiste specifieke gegevens (SmartCare/PS-waarden, -status 
en -trends).

–  Gebruik de O2/afzuigfunctie voor het uitvoeren van een 
bronchiaaltoilet. Hierdoor wordt SmartCare/PS gepauzeerd en 
krijgt de patiënt even wat tijd om uit te rusten.

–  De SmartCare/PS is geschikt voor volwassen en kinderen.

Meer informatie: www.draeger.com/smartcare
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Tijdens een P0.1-procedure sluit de beademingsmachine het 
inspiratieventiel voor een korte periode na de uitademing en meet de 
ademwegdruk die gedurende 100 ms door de ademinspanning wordt 
gegenereerd [Fig. 1]. De druk wordt binnen de 100 ms periode niet 
beïnvloed door fysiologische compensatiereacties, bijvoorbeeld 
reflectoire ademstilstand of een sterkere ademhalingsprikkel. Verder 
hangt deze druk ook wezenlijk af van de spierkracht van het diafragma. 
Daarom is de negatieve monddruk P0.1 na 0,1 seconde een maatstaf 
voor de neuromusculaire ademhalingsprikkel1). De beademingsmachine 
geeft de waarde van het gemeten drukverschil weer [Fig. 2]. Voor 
patiënten met gezonde longen en een rustige ademhaling ligt de P.01-
waarde tussen -3 en -4 mbar (3 tot 4 cmH2O). Een grotere P0.1-waarde 
duidt op een sterke ademhalingsprikkel, die slechts een korte tijd kan 
worden gehandhaafd. P0.1-waarden van meer dan -6 mbar (-6 cmH2O), 
bijvoorbeeld bij een COPD-patiënt, duiden op dreigende vermoeidheid 
(vermoeidheid van de ademhalingsspieren). Zoals in Figuur 1 wordt 
aangegeven starten de 100 ms zodra tijdens de ademinspanning een 
negatieve druk van -0,5 mbar (–0,5 cmH2O) onder PEEP/CPAP wordt 
gemeten. De tweede drukwaarde wordt bepaald nadat de 100 ms zijn 
verstreken. Het inspiratieventiel wordt gelijktijdig geopend. Vervolgens 
kan de patiënt weer normaal ademhalen. De waarden van het drukverschil 
“P2 - P1” bepaalt de occlusiedruk P0.1.

P0.1 – Occlusiedrukmeting

 – occlusiedrukmeting aan het begin van de inademing
 – is een meting van de neuromusculaire ademhalingsprikkel1)
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1)  Oczenski W (ed). Atmen-Atemhilfen. 8. Auflage 2008
Tobin MJ (ed). Principles and Practice of Mechanical ventilation. Tweede editie. McGraw-Hill, New York, 
2006, Sasson CSH, et al. Airway Occlusion Pressure : An important Indicator for successful weaning in 
patients with Chronic obstructive pulmonary disease. AM Respir Dis. 1987;135:107-113

Fig. 1 Functioneel principe van de P0.1-meting

P0.1

P1

P2

Paw

PEEP
t

(–0,5 cm H2O)

Inspiratieventiel 
gesloten

Fig. 2 Schermindeling tijdens een P0.1-meting
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Normale waarde1):
P0.1 = 1 tot 4 mbar 
P0.1  >   -6 mbar, indicatie van dreigende vermoeidheid van de 

ademhalingsspieren, hoge waarschijnlijkheid dat ontwenning 
zal mislukken.

-0,5 mbar

Inspiratieventiel open 100 ms
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De beademingsmachine bepaalt het verschil tussen de geleverde 
inspiratieflow en de gemeten flow bij de uitademing. Dit verschil bepaalt 
de omvang van de lekkage en wordt weergegeven als het gelekte 
minuutvolume MVleak en als het relatieve lekkage % (MVleak in 
verhouding tot MV). Bij berekening van de lekkagecorrectie wordt 
rekening gehouden met de drukwaarden in het beademingscircuit. Het 
percentage volumeverlies tijdens de inademing is groter dan het verlies 
tijdens de uitademing, omdat de druk bij het inademen hoger is. Voor het 
gelekte minuutvolume MVleak wordt ook rekening gehouden met de 
lekkages tijdens de inademing. Tijdens volumegecontroleerde 
beademing levert de beademingsmachine extra volume om de lekkage te 
compenseren. De beademingsmachine compenseert volumeverliezen 
tot 100% van het ingestelde teugvolume Vt. De gemeten en weergegeven 
volume- en flowwaarden zijn lekkagecompenseerd. Uitzonderingen 
hierop zijn het gemeten expiratoire minuutvolume en de gemeten 
waarden die zijn gemarkeerd als ‘inspiratoir’ en ‘expiratoir’, zoals VTi en 
VTe. De flowtrigger en het annuleringscriterium zijn gerelateerd aan de 
voor lekkage gecorrigeerde flow en wel zodanig dat beide instellingen 
continu worden aangepast in verhouding tot de lekkage.

Lekkagecompensatie

 – lekkages worden gecompenseerd bij volume- en drukgecontroleerde 
beademing

 – de triggerdrempel van de inspiratoire flow en de annuleringscriteria van 
de drukondersteuning worden automatisch aangepast

 – bij lekkagecompensatie “aan” zijn alle gemeten en weergegeven 
volume- en flowwaarden lekkagegecompenseerd
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Vt Teugvolume, voor lekkage gecorrigeerd
Vti Inspiratoir teugvolume, zonder lekkagecorrectie 
Vte Expiratoir teugvolume, zonder lekkagecorrectie 
Mv Minuutvolume
Mvi Inspiratoir minuutvolume, zonder lekkagecorrectie
Mve Expiratoir minuutvolume, totaal, zonder lekkagecorrectie
Mvleak  Minuutvolume lekkage

(gebaseerd op de middendruk Paverage)
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Fig. 1 Schermvoorbeeld met VC-AC, groot lek zonder lekkagecompensatie
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Fig. 2 Schermvoorbeeld met VC-AC, groot lek met lekkagecompensatie
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NIV
Niet-invasieve beademing

 – in alle beademingsmodi
 – met uitgebreide bewaking
 – met aanpassing van alarm
 – met automatische lekkagecompensatie

Bij het beademen van volwassenen of kinderen kan niet-invasieve 
beademing helpen een eventuele intubatie te voorkomen.1) In andere 
gevallen biedt NIV ondersteuning bij het ontwenningsproces van 
geïntubeerde patiënten. Toepassing van niet-invasieve beademing tijdens 
de ontwenningsfase, draagt bij aan een verbetering van de workflow en 
wordt het risico op re-intubatie mogelijk verminderd.1)

Alarmen die irrelevant zijn tijdens niet-invasieve beademing, kunnen 
automatisch worden onderdrukt. Hierdoor kunnen alarminstellingen die 
niet nodig zijn, worden uitgeschakeld. (Bijvoorbeeld MV low, Vti high en 
apnoebewaking).
Lekkagecompensatie is een belangrijke functie bij niet-invasieve 
beademing. Wanneer lekkagecompensatie is geactiveerd, ontvangt de 
patiënt altijd het ingestelde Vt-volume (d.w.z. voor het teugvolume wordt 
rekening gehouden met lekkages). De flowtrigger en de annuleringscriteria 
worden voortdurend afgestemd op de lekkages. Bovendien blijft de 
ingestelde druk gehandhaafd als er lekkages optreden.

Fig. 1 Beademingstraject
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Als het masker wordt verwijderd, detecteert de Anti-Air Shower-functie 
(aanwezig op de Evita XL en Evita Infinity V500) deze onderbreking en 
wordt de door de beademingsmachine geleverde gasflow automatisch 
tot een minimum gereduceerd. Dit beperkt het risico op mogelijke 
besmetting van het verplegend personeel en de omgevingslucht.

1) Ferrer M; Am J Respir Crit Care Med Vol 168. pp 1438–1444, 2003

Ontwenning

Herstel Niet-invasieve beademing

Invasieve beademing
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Fig. 3 Voorbeeld van PC-AC-scherm bij geactiveerde NIV
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Fig. 2 Voorbeeld van een SPN/CPAP/PS-instelvenster voor geactiveerde NIV
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De “variabele drukondersteuning” genereert willekeurige variaties in 
drukondersteuning. Hierbij wordt het teugvolume gewijzigd zonder dat 
rekening wordt gehouden met de spontane ademhalingsinspanningen 
van de patiënt, omdat er bij elke ademhaling een andere drukondersteuning 
wordt geleverd. Het basisprincipe voor drukondersteunde spontane 
ademhaling blijft gehandhaafd en wordt niet gewijzigd.
In het begin wordt er een specifieke drukondersteuning (ΔPsupp) 
ingesteld. De hoeveelheid variatie wordt gedefinieerd als een percentage 
van de ingestelde drukondersteuning (PS), en kan variëren van 0% tot 
100%. Zo wordt bij een ingestelde drukondersteuning van 10 mbar en 
een variantie van 50% bijvoorbeeld een minimale drukondersteuning 
geleverd van 5 mbar en een maximale drukondersteuning van 15 mbar. 
Vanwege de variatie in de drukondersteuning resulteert dit dat er bij elke 
ademhaling een andere beademingsdruk en teugvolume wordt geleverd. 
De maximale drukondersteuning die door de variatie kan worden bereikt, 
wordt begrensd door de instelling van de maximale ademwegdruk 
(Pmax). De onderste variatiedrempel wordt bepaald door het ingestelde 
CPAP-niveau.
De drukhoeveelheid van de beademing is onafhankelijk van de 
ademinspanning van de patiënt.

Variabele drukondersteuning (VPS)
Variabele Pressure Support
(‘willekeurige’ beademing/variabele drukondersteuning)

 – is een automatische variatie van de drukondersteuning (PS) bij  
SPN-CPAP/PS

 – wijzigt willekeurig de ondersteuningsdruk binnen een vooraf  
gedefinieerd variatiebereik

 – ondersteunt de fysiologische variantie van de spontane ademhaling
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De variatie in de drukondersteuning (VPS) die wordt gegenereerd door 
variabele drukondersteuning veroorzaakt een hogere variabiliteit van het 
teugvolume (VT) dan conventionele drukondersteunde (PS) beademing, 
ongeacht de ademinspanning van de patiënt. Bovendien kan variabele 
drukondersteuning de oxygenatie verbeteren en leiden tot de herverdeling 
van de pulmonale bloedflow.1)

1)  M. Gama de Abreu et al Noisy pressure support ventilation: A pilot study on a new assisted ventilation mode 
in experimental lung injury. Crit Care Med 2008 vol. 36, no.3
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Fig. 1 Scherm voor SPN-CPAP/PS met variabele drukondersteuning
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Fig. 2 Instelvenster voor de variabele drukondersteuning
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PEEPi
Intrinsieke PEEP (intrinsieke PEEP / AutoPEEP)

 – is de werkelijke eindexpiratoire druk in de longen
 – wordt toegevoegd aan de PEEP die is ingesteld op de beademingsmachine

Er kunnen diverse redenen zijn waarom het totale ingeademde volume 
vervolgens niet kan worden uitgeademd. Het niet-fysiologische volume 
dat in de longen wordt vastgehouden veroorzaakt een intrinsieke PEEP. 
Extreem korte expiratietijden, obstructies of trage longcompartimenten 
zijn hier waarschijnlijk de oorzaak van.

Bij de meetprocedure wordt het volume bepaald dat achterblijft in de 
longen (Vtrap). Meting van de intrinsieke PEEP wordt uitgevoerd in twee 
meetfasen. De beademingsmachine houdt het inspiratie- en 
expiratieventiel gesloten gedurende meetfase 1. Dit betekent dat er geen 
ingeademd gas in het beademingscircuit kan stromen en geen ander gas 
het beademingscircuit kan verlaten. Tijdens deze meetfase vindt er een 
drukvereffening plaats tussen de longen en de beademingsmachine. De 
beademingsmachine meet dit drukprofiel. De ademactiviteit van de 
patiënt tijdens de meetprocedure kan vertekening opleveren van de 
gemeten waarden. Meetfase 1 wordt beëindigd:

 – wanneer het drukprofiel geen verdere veranderingen meer vertoont. De 
beginwaarde is gelijk aan de PEEP en de waarden aan het einde van de 
meetfase is de intrinsieke PEEP. 

Aan het einde van meetfase 1 opent de beademingsmachine het 
expiratieventiel en meet de expiratoire flow die wordt gegenereerd door 
de intrinsieke PEEP in meetfase 2. De longen worden blootgesteld aan 
de PEEP.
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Meetfase 2 wordt beëindigd:
 – wanneer de expiratieflow teruggekeerd is naar 0. De gemeten flow 
komt overeen met het volume dat wordt vastgehouden in de longen 
vanwege de intrinsieke PEEP (Vtrap).

Werkelijke PEEP (PEEPtotal) = PEEP (PEEPset) + intrinsieke PEEP

Fig. 1 Functioneel principe van meting van de intrinsieke PEEP

Vtrap

Paw

PEEP

Flow

t

t

PEEPi

Inspiratie - en 
expiratieventielen 
sluiten

Exp.ventiel opent

Meetfase 1
Meetfase 2
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Fig. 2 Schermvoorbeeld van de intrinsieke PEEP-meting
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Het langzaam vullen van de longen met een lage, constante flow (meestal 
4 tot 10 l/min1)) bepaalt de elastische eigenschappen van de PV-loop. Dit 
bijna statische proces vertoont een goede correlatie met de statische 
Super Syringe-methode, mits de flow laag is. De PV-loop kan worden 
geregistreerd voor alleen de inademing, of voor inademing en uitademing. 
Er kunnen twee cursors over de PV-loop worden bewogen om het 
onderste inflectiepunt (LIP: Lower Inflection Point) of het bovenste 
inflectiepunt (UIP: Upper Inflection Point) te bepalen op het inspiratoire 
deel, en de kritieke aansluitingsdruk (CCP: critical connection pressure) 
of het punt van maximale deflectie (PMC: point of maximum curvature) 
op het expiratoire deel. Dit kan ook worden gebruikt voor het berekenen 
van de statische compliantie.

De gebruiker kan de gasflow bepalen, de maximaal toegepaste druk en 
het maximaal toegepaste volume voor de procedure. Ook kan de 
gebruiker een begindruk instellen, die normaal gesproken aanzienlijk 
onder de ingestelde PEEP behoort te liggen.

Er worden alleen geldige gegevens verstrekt als de patiënt niet zelf 
ademt.

1)  Blanc Q, sab JM, Philit F, Langevin B, Thouret JM, Noel P, Robert D, Guérin c. Inspiratory pressure-volume 
curves obtained using automated low constant flow inflation and automated occlusion methods in arDs 
patients with a new device. Intensive care Med. 2002 Jul;28(7):990-4. epub 2002 Jun 12.

Low Flow-procedure

 – kan een vrijwel statische inspiratoire en expiratoire PV-loop registreren
 – kan informatie geven voor de instelling van PEEP en Pinsp
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PMC

UIP

LIP

0 10 20 30 40 50 60 70
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Fig. 1 Informatie van de Low Flow-procedure
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Fig. 2 Voorbeeld van scherm met beoordelingsmenu na Low Flow-meting
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Traditionele interpretatie: weinig  
interessant aangezien deze moeilijk te 
verkrijgen is.

Meer recente interpretatie: interessanter 
is, met name voor het expiratoire deel (als 
expiratoire PEEP), dat dit waarschijnlijk 
de PEEP aangeeft, beïnvloed door de 
volumegeschiedenis, die vereist is om 
recruitment te handhaven.

Traditionele interpretatie:
toediening van overdistensie van de 
longen; blijf onder dit punt met Pinsp/Pplat!

Meer recente interpretatie:
einde van recruitment en mogelijk begin 
van overdistensie van de long; in bepaalde 
gevallen verminder Pplat.

Traditionele interpretatie:
op dit punt long volledig gerekruteerd; pas 
PEEP aan tot boven dit punt.

Meer recente interpretatie:
gebruik van alveolaire recruitment met 
vergelijkbare begindruk, beïnvloed door 
de borstkast.Druk

ml
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Beademing bij intensive care voor volwassenen

Beademing bij intensive care voor neonaten

Volumegecontroleerde beademingsmodi
Vorige  IPPV/ IPPVgeassisteerd/
nomenclatuur CMV CMVgeassisteerd SIMV MMV
Nieuwe  VC-CMV VC-AC VC-SIMV VC-MMV
nomenclatuur 

Drukgecontroleerde beademingsmodi
Oude BIPAPgeassisteerd/  BIPAP/
nomenclatuur  PCV+  PCV+ APRV                            
Nieuwe PC-CMV PC-AC PC-SIMV PC-BIPAP PC-APRV  PC-PSV
nomenclatuur  

Ondersteunde spontane ademhalingsmodi
Oude CPAP/ASB/  PPS
nomenclatuur CPAP/PS
Nieuwe
nomenclatuur SPN-CPAP/PS SPN-CPAP/VS SPN-PPS

Drukgecontroleerde beademingsmodi
Oude
nomenclatuur  IPPV  SIPPV  SIMV  PSV CPAP-HF
Nieuwe
nomenclatuur  PC-CMV PC-AC  PC-SIMV PC-APRV PC-PSV PC-HFO PC-MMV

Ondersteunde spontane ademhalingsmodi
Oude
nomenclatuur    CPAP
Nieuwe
nomenclatuur SPN-CPAP/PS  SPN-CPAP/VS  SPN-PPS  SPN-CPAP

geassisteerd
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Meer informatie (bijvoorbeeld producttrainingen, 
brochures en casestudies) zijn te vinden op 
www.draeger.com onder de kop Training in het 
gedeelte Ziekenhuis.

Beademing bij anesthesie

Volumegecontroleerde beademingsmodi
Oude  IPPV SIMV
nomenclatuur
Nieuwe  Volume Control - CMV Volume Control - SIMV
nomenclatuur

Drukgecontroleerde beademingsmodi
Oude  PCV
nomenclatuur  
Nieuwe  Pressure Control - CMV  Pressure Control - BIPAP
nomenclatuur  

Drukgecontroleerde beademingsmodi
Oude   Man./Spont 
nomenclatuur
Nieuwe  Pressure Support - CPAP  Man./Spon
nomenclatuur
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Opmerkingen
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NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel  +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 47
receptie@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

91
 0

0 
04

9 
| 

16
.0

5-
1 

| 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
 &

 S
al

es
 M

ar
ke

tin
g 

| 
H

O
 |

 L
E 

| 
 

C
hl

oo
rv

rij
 –

 m
ilie

uv
rie

nd
el

ijk
 |

 O
nd

er
he

vig
 a

an
 w

ijz
ig

in
ge

n 
| 

©
 2

01
6 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


