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Chapter 9

Nederlandse samenvatting
Intraveneuze medicatietoediening (IV therapie) is een van de meest voorkomen-
de behandelmethoden voor kritisch zieke patiënten. Ondanks dat IV therapie veel 
wordt toegepast, zijn er veel risico’s aan verbonden vanwege de kans op fouten 
en complicaties in alle stadia van de uitvoering. Op de intensive care (IC) nemen 
deze risico’s toe met het aantal IV toegediende geneesmiddelen. Verbeteringen 
in de IV therapie hebben invloed op de behandeling van patiënten wereldwijd. 
Het doel van dit proefschrift is het exploreren van de diverse mogelijkheden tot 
verbetering van IV therapie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindin-
gen samengevat.

Uitdagingen
Flebitis (aderontsteking) is een van de meest voorkomende complicaties van IV 
therapie. Het vaststellen van flebitis op de IC wordt bemoeilijkt omdat de huidige 
standaard van visuele beoordeling niet ontworpen is voor de IC. In hoofdstuk 2 
onderzochten we of infrarood (IR) thermografie gebruikt kan worden om objec-
tief flebitis vast te stellen bij IC patiënten. Een groter temperatuurverschil tussen 
de insteekplaats van een perifeer veneuze katheter (PVK) en een nabijgelegen 
referentiepunt gemeten met IR thermografie was geassocieerd met een vroeg 
stadium van flebitis. We vonden ook dat de verblijfsduur van de PVK een voor-
spellende waarde had voor het optreden van flebitis. De ligduur van patiënten op 
de IC is over het algemeen vrij kort en daarmee ook de verblijfsduur van de PVK. 
Dit verklaart waarom we vooral flebitis in een vroeg stadium zijn tegengekomen 
in deze studie. Het gebruik van IR thermografie voor de detectie van flebitis moet 
verder worden onderzocht op de algemene verpleegafdeling, aangezien verder 
gevorderde flebitis daar waarschijnlijk vaker voorkomt dan op de IC.

In hoofdstuk 3 onderzochten we de uitdagingen van multi-infusie voor de zieken-
huisfarmacie. Accurate informatie over de in vitro verenigbaarheid van IV medi-
catie is essentieel voor een veilige toediening. In hoofdstuk 3A vonden we dat de 
procedures voor het onderhoud van monografieën in handboeken parenteralia, 
die belangrijke geneesmiddelinformatie voor klinische toepassingen bevatten, 
veelal hetzelfde zijn in verschillende Nederlandse ziekenhuisapotheken. Het ge-
volg hiervan is dat Nederlandse ziekenhuizen vaak vergelijkbare, maar toch ei-
gen handboeken parenteralia onderhouden. De hoofdstukken in zo’n handboek 
parenteralia bevatten vaak gegevens over Y-site verenigbaarheid van IV genees-
middelen. Het bijwerken van Y-site verenigbaarheden gaat echter moeizaam en 
er wordt geen gebruik gemaakt van een geschikt datamodel om verenigbaar-
heidsrelaties op te slaan. We vonden dat in de meeste gevallen verenigbaarhe-
den niet frequent worden bijgewerkt en soms helemaal niet. Dit leidt tot grote 
verschillen in welke verenigbaarheden vermeld zijn in verschillende monografie-
en van hetzelfde geneesmiddel. We raden dan ook aan om de mogelijkheid van 
een landelijk handboek parenteralia te onderzoeken, aangezien dit mogelijk de 
onderhoudslast verlaagt en de kwaliteit van de inhoud bevordert. 

Verenigbaarhedenonderzoek levert essentiële input voor handboeken parente-
ralia. Echter, een standaardmethode om verenigbaarheden vast te stellen ont-
breekt momenteel. In hoofdstuk 3B ontwikkelden we een verbeterde procedure 
om Y-site verenigbaarheden vast te stellen die specifiek gericht is op omstan-
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digheden op de IC. Volgens deze procedure is een combinatie van geneesmid-
delen verenigbaar als deze geen reactie laat zien bij zowel een visuele als een 
kwantitatieve test. Bij deze laatste test wordt gebruik gemaakt van High Perfor-
mance Liquid Chromatography-Diode Array Detection (HPLC-DAD). Beide ana-
lyses werden gedaan bij zowel 20°C als 37°C om de omgevingstemperatuur en 
de temperatuur nabij de patiënt te simuleren. Hoewel we in staat waren de ver-
enigbaarheden van de meeste geneesmiddelparen te bepalen, konden niet alle 
verenigbaarheden met HPLC-DAD vastgesteld worden. Voor deze geneesmid-
delparen moet worden gezocht naar een andere geschikte kwantitatieve analy-
semethode.

Het aantal beschikbare lumens is een belangrijke beperking binnen multi-infusie. 
Om het gebruik van een enkel lumen te optimaliseren kan een separatorvloeistof 
worden toegediend tussen twee onverenigbare geneesmiddelen. Het is opmer-
kelijk dat er vrijwel geen empirische gegevens beschikbaar zijn over de hoeveel-
heid separatorvloeistof die nodig is voor deze gangbare procedure. In hoofdstuk 
4 vonden we als vuistregel, dat tweemaal het zogeheten priming volume nodig 
is om te spoelen tussen twee onverenigbare geneesmiddelen. 

Kansen
Binnen multi-infusie ontstaan er nieuwe mogelijkheden wanneer we het infuus-
systeem als een geheel beschouwen in plaats van als een verzameling individu-
ele pompen. In hoofdstuk 5 ontwikkelden we een centrale gebruikersinterface 
die verpleegkundigen in staat stelt meerdere infuuspompen aan te sturen en 
te monitoren. De gebruiksvriendelijkheid van deze nieuwe gebruikersinterface 
werd vervolgens vergeleken met die van een aantal individuele infuuspompen 
waar verpleegkundigen dagelijks mee werken. Ook al waren verpleegkundigen 
experts in het gebruik van deze conventionele pompenopstelling, toch ze voer-
den opdrachten net zo snel uit met de nieuwe gebruikersinterface na een zeer 
korte trainingsperiode. Er werden ook minder fouten gemaakt met de nieuwe ge-
bruikersinterface. De fouten die werden gemaakt met de conventionele opstel-
ling kwamen vooral voor bij specifieke taken met een contra-intuïtieve workflow.

Centrale aansturing van meerdere infuuspompen creëert nieuwe mogelijkheden 
voor de slimme samenwerking tussen infuuspompen. Wanneer we de centrale 
aansturing uit hoofdstuk 5 combineren met de flushmethode uit hoofdstuk 4, 
wordt het mogelijk om automatisch meerdere onverenigbare geneesmiddelop-
lossingen door een enkel lumen toe te dienen die worden gescheiden door een 
separatorvloeistof. Bij deze zogenaamde multiplex-infusie maken we gebruik van 
het feit dat de intraveneuze toediening van veel geneesmiddelen kan worden 
onderbroken zonder dat dit ten koste gaat van hun werkzaamheid. In hoofdstuk 
6 ontwikkelden en evalueerden we een multiplex algoritme dat diverse genees-
middel-specifieke vereisten (o.a. verenigbaarheden, maximale interruptietijd en 
snelheid) in acht neemt en vervolgens een multiplex toedieningsschema bere-
kent dat aan deze eisen voldoet. We simuleerden de prestaties van dit algoritme 
aan de hand van een grote database met IC medicatiegiften waarbij het beno-
digde aantal lumens werd bepaald. In bijna alle gevallen bleek een triple-lumen 
centrale lijn voldoende te zijn wanneer multiplex infusie werd toegepast. 

99
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In hoofdstuk 7 combineerden we de druksignalen van meerdere infuuspom-
pen om co-occlusies te detecteren. We ontwikkelden twee nieuwe algoritmen 
waarmee individuele pompen occlusies aanzienlijk sneller konden detecteren 
dan met gangbare druklimiet-algoritmes. Een derde detectiealgoritme werd ver-
volgens gekoppeld aan deze algoritmes om co-occlusies met andere pompen 
te detecteren. Dit was mogelijk door de druksignalen van meerdere pompen te 
correleren nadat een van beide pompen bij zichzelf een occlusie had vastge-
steld. Wanneer de druksignalen van twee pompen gelijktijdig toenemen, is er 
waarschijnlijk een occlusie aanwezig is in een stuk van de infuuslijn die wordt 
gedeeld door deze pompen. Zulke informatie zou kunnen worden gebruikt om 
verpleegkundigen te helpen sneller de locatie van een occlusie te vinden en de 
occlusie vervolgens snel te kunnen verhelpen. 
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List of definitions  

3L-CVC A central venous catheter containing three lumens, there-
fore allowing for three separate flows of solutions into a 
central vein.

Administration 
lumen

A hollow tube that allows for the delivery of a solution into 
the bloodstream of a patient. A CVC or PICC may have 
multiple lumens.

Administration 
schedule

Time-based schedule of intravenous administrations.

Central venous 
catheter (CVC)

IV catheter consisting of one or more administration lu-
mens, positioned in a central vein, allowing the continuous 
administration of concentrated or otherwise potentially 
damaging solutions. 

Delta lumens, ΔL Difference in lumens required between conventional ad-
ministration and a multiplex administration schedule. 

EDF scheduling A scheduling algorithm that prioritizes tasks with the near-
est deadline.

Flushing The administration of a fluid in order to clear the dead 
space of intravenous (IV) tubing and catheters of its con-
tent.

Flushing volume The volume of fluid required to successfully perform 
flushing.

Hyperperiod Least common multiple all packet periods allocated to a 
single administration lumen.

Infusion packet Specified volume of a single solution or combination of 
compatible solutions that are administered simultaneous-
ly through the same administration lumen in a multiplex 
administration schedule.

Intravenous (IV) 
therapy

The process of infusion of fluids into a vein of a patient.

Intravenous fluid A fluid that is administered intravenously. 

Locking proce-
dure

The practice of filling a catheter with a fluid for a period of 
time when the catheter is not used. Locking is performed 
to prevent catheter occlusion and thrombus formation and 
to reduce bacterial colonization.

Maximal interrup-
tion time

Maximally allowable time between two administrations of 
the same packet that does not compromise the therapeu-
tic effectiveness of any of the drugs in the packet.

Multiplex infusion 
system

A centralized control system that controls multiple infu-
sion pumps and allows for alternated administration of 
otherwise incompatible drugs through a single IV lumen. 

9
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Packet duration Time required for the administration of a single infusion 
packet.

Packet period Time frame in which the administration of a packet is guar-
anteed by earliest deadline first scheduling

Peripheral cathe-
ter 

Single lumen intravenous catheter that is placed in a pe-
ripheral vein, which allows for the administration of solu-
tions into the bloodstream of a patient.

Peripheral vein Any vein not belonging to the major veins of the thorax or 
abdomen.

PICC Peripherally inserted central catheter: a long intravenous 
catheter inserted in a peripheral vein but with the tip posi-
tioned in a large central vein

Priming volume The volume of fluid required to fill the IV tubing ensuring 
all air is removed from the tubing.

Separator fluid Intravenous (IV) solution used to separate two incompati-
ble packets from each other.

Separator fluid 
volume

Volume required to sufficiently minimize contact between 
the constituents of two incompatible packets separated 
by this separator fluid.

Shared infusion 
tubing

The distal part of IV tubing terminating in an administration 
lumen, shared by and accessible to all solutions adminis-
tered through this lumen.

Shared infusion 
volume

Volume of the shared infusion tubing.

Solution Intravenous fluid that may contain one or more drugs.

Syringe pump A mechanical device used for the administration of infu-
sion fluid to a patient by gradually displacing the plunger 
of a syringe by direct mechanical force. Typically delivers 
flows between 0.1 and 100 ml/h.

Tubing The collection of IV tubes and extension sets that connect 
an IV bag or syringe(s) to the patient’s IV access.

Utility Value that reflects the fraction of processing time required 
by a set of tasks.

Volumetric pump Infusion pump designed to deliver moderate to large infu-
sion flows (i.e. 5 to 999 ml/hour).



147

List of abbreviations 
 

List of abbreviations 

BMI Body mass index

BT1/2 Half-life of the biological effect

CI Confidence interval

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease

CRF Case report form

CVC Central venous catheter

CVP Central venous pressure

Ddrugs_i Duration of the drug administration within Packet i

Di
Duration of Packet i, including the administration of drugs 
and separator fluid

dL or ΔL Difference in IV lumens required by multiplex and conven-
tional procedure.

Dsep_i
Duration of the administration of a separator fluid that is part 
of packet i

Delta T or ΔT Temperature difference between an insertion site and a near-
by proximal reference point on the same extremity.

EDF Earliest deadline first

EY Eosin yellow solution

G5 Glucose 5% solution

ICU Intensive care unit

IR Infrared

IQR Interquartile range

IV Intravenous

LCONV
Number of lumens required in a conventional administration 
schedule

LMX
Number of lumens required in a multiplex administration 
schedule

MB Methylene blue solution

MX-IS Multiplex infusion system

nm Nanometer

NS Normal saline, i.e. NaCl 0.9%

P(t) Pressure as a function of time

PD Pharmacodynamic(s)

9
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Pi Period of packet i

PK Pharmacokinetic(s)

PVC Peripheral venous catheter

Q(t) Flow rate as a function of time

Qmax
The maximally allowable (bolus) administration rate in mg/
min

SFVX/SIV Ratio of SFVX and the shared infusion volume

SD Standard deviation

SF Separator fluid

SFV Separator fluid volume

SFVX
Separator fluid volume required to clear the IV tubing of solu-
tion X

SIV Shared infusion volume

TiMax Maximal interruption time

Ui Utility of packet i

UV-Vis Ultraviolet – visible light

VIP-score Visual infusion phlebitis-score
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dacht ik dat je voor de gelegenheid parfum op had gedaan, maar het bleek 
toch echt een veel te geurige kamerplant te zijn. Het is een klein wonder dat we 
überhaupt woorden op papier hebben weten te krijgen toen we eenmaal met 
z’n drieën een kantoor deelden. De afgelopen jaren hebben jullie een grote rol 
in mijn leven gespeeld en ik ben dan ook trots dat jullie op deze dag als mijn 
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paranimfen naast mij staan. Jullie aanhang in de vorm van Lisette en Rick kreeg 
ik er trouwens net zo vanzelfsprekend bij als spaarzegels bij de boodschappen. 
Lis, nu heb ik eindelijk ook een boek! Ik heb een bruin vermoeden dat er wat 
minder poepgrapjes in voorkomen dan je had gehoopt. Luitenant ter Zee der 2e 
klasse Rick, laten we gauw de frituur aanzetten als de Lara van huis is! 

Mijn schoonfamilie wil ik bedanken voor alle aanmoediging. Peter, wat 
ontzettend leuk dat je gaat opponeren!

Mijn broer Tom en mijn zusje Inge, wie had gedacht dat al die discussies aan 
de keukentafel stiekem een voorbereiding waren op vandaag? Laten we snel 
weer een broer-broer-zus borrel doen. Nynke, binnen de familie hoor je allang 
bij het meubilair, maar het is altijd leuk je erbij te hebben! Joost, het is weer tijd 
om een nieuw biertje te brouwen! Mijn lieve ouders, jullie hebben me altijd lat-
en weten dat jullie trots op me zijn. Bedankt voor jullie niet-aflatende steun en 
aanmoediging.

Lieve Nine, je was nog niet eens geboren toen ik startte met mijn promotietra-
ject, maar toch is het meest significante verschil aan jou toe te schrijven. Daar-
om draag ik dit proefschrift op aan jou. Dank je wel voor alle afleiding in deze 
gekke tijd. Ik geniet enorm van het met jou wandelen, spelen en zien hoe je je 
ontwikkelt. Ik hoop dat je snel het ‘oude normaal’ mag meemaken en dat je je 
leven lang gelukkig en nieuwsgierig blijft. 

En dan die andere vrouw in mijn leven: lieve Inge, wat ben ik trots op ons! Ook 
jij hebt de start van mijn promotietraject niet meegekregen, maar dat we samen 
het einde ervan mogen vieren is eigenlijk veel leuker. Dank je wel dat je er altijd 
voor me bent in perioden van drukte, tijdens pandemieën en ook nog ondanks 
een stortvloed aan slechte woordgrappen van mijn kant. Door jou en Nine weet 
ik wat er belangrijk is in het leven. We hebben de afgelopen jaren al zo veel 
mooie dingen meegemaakt, ik kijk uit naar wat de toekomst ons brengt!
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