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Introductie

Chirurgische ingrepen kunnen gepaard gaan met complicaties tijdens en na de

operatie. De kans hierop neemt toe bij meer omvangrijke ingrepen. Tevens is de

algemene conditie van de patiënt een factor van betekenis. Indien een patiënt meer

bijkomende ziekten heeft kan dit de kans op complicaties eveneens vergroten en het

herstel na de operatie vertragen. Grote operaties worden daarom wel aangeduid met

‘hoog-risico’ chirurgie. Dit geldt in het bijzonder indien een patiënt één of meerdere

bijkomende ziekten heeft. De anesthesioloog heeft tijdens de operatie o.a. de taak er

voor zorg te dragen dat de circulerende hoeveelheid bloed in het hart en het gehele

vaatstelsel op voldoende niveau blijft. Het doel hiervan is dat de doorbloeding van de

diverse organen zodanig wordt gewaarborgd dat er voldoende zuurstof en voeding

wordt aangeboden. Echter, indien het aanbod hiervan tekort schiet kan er schade

ontstaan aan die organen. In milde vorm spreken we van plaatselijk onvoldoende

doorbloeding en wanneer dit optreedt in ernstige mate wordt dit shock genoemd.

Afhankelijk van het orgaan en de duur van zo’n inadequate doorbloeding kan dit

leiden tot milde of ernstige complicaties na de operatie, die de duur van de

ziekenhuisopname kunnen verlengen of waaraan de patiënt in het uiterste geval zelfs

kan overlijden. Daarom wordt verondersteld dat het voorkómen van een onvoldoende

doorbloeding of tijdig behandelen hiervan een doorslaggevende rol speelt in het

vermijden van complicaties en sterfte na grote operaties. Een dergelijke behandeling

wordt in dit proefschrift aangeduid met ‘Goal-oriented hemodynamic treatment’

(GOHT), d.w.z. een behandeling die al voorafgaande aan een grote operatie wordt

begonnen en specifiek gericht is op het bereiken en handhaven van een voldoende

bloeddoorstroming van alle organen.

Hoofdstuk 1

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur over deze behandeling

tot het jaar 1996. Belangrijke waarnemingen werden tijdens de zestiger en zeventiger

jaren van de twintigste eeuw gedaan door de groep van WC Shoemaker. Om een

snelle en algemene indruk te krijgen van de toestand van de vulling van het hart en de

bloedvaten wordt, zoals gebruikelijk, de bloeddruk en de hartslag gemeten. Zij

onderzochten ernstig zieke, chirurgische patiënten tevens met behulp van een arteria

pulmonalis catheter (PAC), waarmee de hoeveelheid circulerend bloed in de

longslagader kan worden gemeten. Dit is een maat voor de totale hoeveelheid bloed

die per minuut wordt aangeboden aan alle organen, inclusief de hartspier zelf. Ook kan

het zuurstof transporterende eiwit in het bloed worden gemeten, uitgedrukt in het

hemoglobine gehalte (Hb). Meting van de bloeddoorstroming en het Hb maakte het

mogelijk de hoeveel zuurstof te berekenen die er per minuut aan de organen werd

aangeboden en ook hoeveel zuurstof er per minuut werd verbruikt. Toen deze

gegevens na afloop werden onderzocht bleek dat tijdens de ontwikkeling en

behandeling van shock een groot aantal met de PAC verkregen waarden duidelijk te

verschillen tussen overlevenden en overledenen. Een verlaging van het circulerend

bloed en het zuurstoftransport en verbruik door de organen traden eerder op dan een

voor shock verdachte verlaging van de bloeddruk en verhoging van de hartslag. Een

dreigende shock was op deze wijze veel vroeger op te sporen. De groep van

Shoemaker stelde dat de van de PAC-metingen afgeleide waarden van de hoeveelheid

circulerend bloed, het zuurstoftransport en verbruik niet alleen de kans op een fatale
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afloop beter voorspelde, maar ook dat deze gegevens konden leiden tot een tijdige en

adequate behandeling van shock. Zij onderzochten dit vervolgens in een studie met

patiënten die grote operaties ondergingen; patiënten die open hartoperaties moesten

ondergaan waren van deze studie uitgesloten. De patiënten werden willekeurig

verdeeld over twee behandelgroepen en een controlegroep. In 1988 toonden zij aan dat

de sterfte door GOHT kon worden verminderd van 33% in de controlegroep naar 4%

in de met een PAC behandelde groep. Door anderen werden ook studies gedaan

waarin de bloeddoorstroming van alle organen werd gestimuleerd voorafgaande of

tijdens grote operaties. Meestal werd een PAC gebruikt om de effecten van de

behandeling op het hart en de toename van de bloeddoorstroming te kunnen meten en

sturen. In drie studies werd een duidelijk lagere sterfte gevonden in de met een PAC

behandelde groep. Tevens hadden deze patiënten minder complicaties en verbleven zij

korter op de intensive care en in het ziekenhuis.

Een kritische beschouwing van deze studies brengt echter een aantal tekortkomingen

aan het licht m.b.t. het ontwerp van de studies alsook het feit dat de gepresenteerde

gegevens verkregen werden voor wat de aandoening betreft, sterk gemengd

samengestelde groepen van patiënten. Tevens is het opmerkelijk dat van de

onderzochte patiënten een uitzonderlijk hoge sterfte wordt vermeld van de controle

groepen, tot wel 30%. Het blijft onduidelijk of in deze studies de drastische

vermindering van de sterfte is toe te schrijven aan de resultaten van de GOHT. De

beduidend lagere waarden die werden gevonden in de bloeddoorstroming en het

zuurstoftransport en -verbruik voorafgaande aan sterfte zouden ook uiting kunnen zijn

van een verminderde functie van hart en longen. De hoge waarden zoals gevonden bij

overlevenden waren mogelijk niet haalbaar bij de patiënten die later overleden. In

andere groepen ernstig zieke patiënten werden vergelijkbare relaties gevonden tussen

een verlaagde waarde van bloeddoorstroming, een gedaalde zuurstoftransportcapaciteit

en een toegenomen sterfte. Het zou zo kunnen zijn dat dergelijke lage waarden voor de

operatie niet op het niveau kunnen worden gebracht als bij overlevenden. Het belang

van de bepaling van zodanig lage waarden zou dan wel kunnen zijn, dat het kan helpen

de mogelijk slechte uitkomst van een operatie in zo’n patiënt te voorspellen. Echter, de

aanbeveling dat deze hoge waarden als GOHT de kansen op overleving van hoog-

risico chirurgische en ernstig zieke patiënten zouden vergroten berustte nog steeds niet

op kwalitatief goede studies.

Hoofdstuk 2

Tot 1996 was in geen enkele GOHT-studie bij chirurgische patiënten de intensieve

voorbehandeling op de intensive care afdeling vergeleken met de doorgaans gangbare,

beperkte voorbereiding van een controlegroep op de verpleegafdeling. Daarom werd

een studie ontworpen waarin de behandelgroep op de intensive care afdeling werd

opgenomen om voorafgaande aan een grote operatie de functie van alle organen te

kunnen optimaliseren aan de hand van de met de PAC gemeten bloeddoorstroming,

zuurstoftransport en zuurstofverbruik (Tune-up studie). Toewijzing aan één van beide

groepen vond willekeurig plaats, d.w.z. door middel van loting. De studie was bedoeld

om te onderzoeken of door GOHT na de operatie het aantal complicaties zou afnemen.

Als meetbaar effect van de behandeling werd een totaal van 18 mogelijke complicaties

gedurende 30 dagen geregistreerd. Verwacht werd dat een afname van het aantal

complicaties de ligduur op de intensive care afdeling of de totale ligduur in het

ziekenhuis zou verkorten. In dit hoofdstuk van het proefschrift worden de resultaten
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van deze “Tune-up studie” beschreven. De conclusies moeten echter met enige reserve

worden bezien. Dit hangt samen met het feit dat de studie om organisatorische

redenen, namelijk het toenmalig bestaand landelijk tekort aan intensive care bedden,

voortijdig moest worden afgebroken. Slechts de helft van het vooraf berekende aantal

van 260 patiënten kon onderzocht worden. De analyse moest derhalve verricht worden

met 127 patiënten. Zij ondergingen ook daadwerkelijk een grote operatie. In dit

onderzoek kon niet worden aangetoond dat het aantal complicaties door GOHT werd

verminderd. Ook werd er geen verschil gevonden in het totaal van het aantal ligdagen

dat werd doorgebracht op de intensive care afdeling en die in het ziekenhuis tussen de

voorbehandelde patiënten en de patiënten van de controlegroep. Echter bij de

beschrijving van de aanwezigheid van risicofactoren in beide groepen bleek de

controlegroep in veel opzichten voordeliger uit te zijn. In tweede instantie werd

hiermee rekening gehouden tijdens de analyse, waarbij er werd gecorrigeerd voor dit

verschil. Dit veranderde de conclusie echter niet. De ziekenhuissterfte in de totale

groep was opmerkelijk laag (2.4%) t.o.v. percentages (>20%) die door andere

onderzoekers over hun niet-voorbehandelde patiëntengroepen werden gerapporteerd.

Er werd geconcludeerd dat de GOHT op de intensive care afdeling in ons ziekenhuis

geen betere resultaten oplevert dan de gangbare voorbereiding op de afdeling bij grote

operaties zonder spoedkarakter.

Hoofdstuk 3

In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van het ziektebeloop van hoog-risico

chirurgische patiënten die wel geschikt waren voor deelname aan de Tune-up studie,

maar daar om verschillende redenen niet aan hebben deelgenomen. Het eerste doel van

deze studie was het vaststellen of niet-deelnemers van de Tune-up studie vergelijkbaar

waren met de Tune-up deelnemers. Gekeken werd naar een aantal patiëntenkenmerken

en het type uitgevoerde operaties. Vervolgens werden van de niet-deelnemers de

klinische uitkomsten bekeken: ligduur op de intensive care afdeling, de ligduur in

ziekenhuis en de ziekenhuissterfte. De Tune-up studie deelnemers hadden goede

resultaten laten zien. De veronderstelling was dat niet-deelnemers een minder goede

uitkomst zouden hebben. Enerzijds zou dit verschil veroorzaakt kunnen zijn door een

onbewuste selectie die had plaatsgevonden, inhoudend dat alleen die patiënten

gevraagd werden deel te nemen aan de Tune-up studie die bij voorbaat al meer kans

hadden op een betere uitkomst (selectiebias). Ook werden aan de studie deelnemende

patiënten gedurende 30 dagen na de operatie in het kader van de studie dagelijks

nagekeken. Hierdoor was het mogelijk dat de onderzoekers als het ware bij de

behandeling betrokken raakten en daarmee het ziektebeloop hadden beïnvloed

(behandelingsbias).

Hiertoe werd een onderzoek gedaan waarin alle patiënten werden opgenomen die

tijdens de Tune-up studie grote operaties ondergingen en waarvan voorafgaande aan

die operatie bekend was dat zij aansluitend aan de operatie op de intensive care

afdeling zouden worden opgenomen. Vervolgens werden de groep van Tune-up studie

deelnemers vergeleken met deze niet-deelnemers. De soort en het relatieve aantal

operaties tussen beide groepen waren vergelijkbaar. Voor wat betreft de

patiëntenkenmerken bleek dat de niet-deelnemers meer medicijnen voor longziekten

gebruikten, hoger scoorden bij twee van de vier risico classificatie systemen, terwijl

anderzijds zij jonger waren en gunstiger scoorden voor één van de oudere

risicoclassificatiesystemen voor hartziekten. Deze verschillen bleven bestaan toen bij
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de vergelijking een correctie werd uitgevoerd voor een mogelijke onderlinge

samenhang van deze verschillen. Na de operatie leek op het eerste gezicht de ligduur

op de intensive care afdeling en in het ziekenhuis korter bij de niet-deelnemers aan de

Tune-up studie. Echter, de sterfte was in deze groep iets hoger, en indien hier rekening

mee werd gehouden bleken er tussen beide groepen geen verschillen meer te bestaan

in ligduur op de intensive care afdeling en in het ziekenhuis. Daarom werd

geconcludeerd dat de onderzoekers mogelijk voorkeuren hebben gevolgd tijdens de

selectie van potentiële Tune-up studiedeelnemers, maar dat dit geen invloed heeft

gehad op de klinische uitkomsten. Dezelfde conclusie kon worden getrokken ten

aanzien van de mogelijke invloed van de onderzoekers op de behandeling van de

Tune-up studie deelnemende patiënten. Deze mogelijke bemoeienis heeft geen invloed

gehad op het ziekenhuisbeloop. Uit dit onderzoek kwam tevens naar voren dat de

sterfte en het beloop na grote operaties in het UMCG relatief gunstig was ten opzichte

van wat onderzoekers hebben gepresenteerd van hoog-risico chirurgische patiënten in

andere ziekenhuizen.

Hoofdstuk 4

In hoofdstuk 4 worden economische aspecten aan de orde gesteld van een dergelijke

voorbehandeling op de intensive care afdeling (GOHT). De kosten werden berekend

van de behandeling van patiënten, die in voorgaande hoofdstukken werden

beschreven. Er werd gebruik gemaakt van gemiddelde prijzen van een ligdag op een

verpleegafdeling en op de intensive care afdeling. De kosten van een patiënt uit de

controlegroep, voorafgaande aan de operatie, werden gelijkgesteld aan de kosten van

één ligdag op de verpleegafdeling, terwijl voor een voorbehandelde patiënt de dag

voor de operatie als intensive care ligdag werd gerekend. Ook werden de kosten van

eventuele bloedtransfusie meegenomen in de berekening. In vergelijking van kosten

tussen niet en wel aan de Tune-up deelnemende patiënten werd er rekening gehouden

met de kosten van de bij de Tune-up studie gebruikte extra materialen, d.w.z. de

kosten van de PAC of andere centrale lijnen en een catheter die in de slagader van de

pols werd ingebracht. Ook werden de kosten van het gebruik van epidurale pijnstilling

in de berekening meegenomen. De kosten werden berekend op twee peildata, namelijk

voor 1996 en voor 2004.

Er werden twee analyses verricht. In de eerste werd een vergelijk gemaakt tussen de

behandelde groep en de controlegroep van de Tune-up studie. In de tweede analyse

werden alleen patiëntengroepen betrokken die na de operatie op de intensive care

afdeling werden opgenomen.

De eerste analyse liet zien dat de kosten van het verblijf op de verpleegafdeling in de

behandelgroep van de Tune-up studie lager waren dan in de controle groep. Dit

resultaat werd echter tenietgedaan door de hogere kosten van het verblijf van de

behandelgroep voorafgaande aan de operatie op de intensive care afdeling. In de

tweede analyse werden alleen patiënten vergeleken die na de operatie op de intensive

care afdeling werden opgenomen. De twee groepen van de Tune-up-studie, de

controlegroep en de behandelgroep, werden vergeleken met de niet-deelnemers aan

Tune-up studie. Het bleek dat de kosten van de niet-deelnemers beduidend lager

waren dan die van de deelnemers aan de Tune-up studie.

De conclusie was dat GOHT, althans in deze vorm, in ons ziekenhuis niet bijdraagt

aan een vermindering van de kosten.
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Hoofdstuk 5

In hoofdstuk 5 wordt een overzicht van de literatuur tussen 1996 en 2005 gegeven met

betrekking tot studies in hoog-risico patiënten waarin door middel van GOHT getracht

is de klinisch uitkomsten te verbeteren. Het betreft voornamelijk studies bij

chirurgische patiënten. Tevens worden studies beschreven waarin ernstig zieke

patiënten ten gevolge van ongevallen of septische shock worden behandeld met

GOHT om de ziekenhuissterfte te verminderen.

In enkele studies werd een duidelijk verminderde sterfte gevonden in de behandelde

groep. Maar in de meeste studies, waaronder een recente, grote in meerdere Canadese

ziekenhuizen uitgevoerde studie, werd geen verschil gevonden in sterfte. Enkele van

deze studies beschrijven wel een verkorting van de ziekenhuisverblijfsduur van de

behandelgroep.

De meeste van deze studies zijn opgenomen in een zestal zogenaamde meta-analyses

die GOHT tot onderwerp hebben. In een meta-analyse worden de resultaten van

diverse studies gezamenlijk geanalyseerd. Door auteurs werd geconcludeerd dat

GOHT van klinische relevante betekenis is indien deze behandeling blijft

voorbehouden aan groepen patiënten waarvan vastgesteld is dat het ziekenhuis

sterftepercentage 20% of meer bedraagt. Echter, een kritische beschouwing van

groepen patiënten die zorgvuldig geplande, grote operaties moeten ondergaan leert, dat

een ziekenhuissterfte van 20% ver uitgaat boven de toenmalige en hedendaagse

sterftepercentages tijdens en na grote, complexe operaties. Andere onderzoekers zijn

van mening dat alleen tijdige of vroege, d.w.z. voorafgaande aan of tijdens grote

operaties begonnen behandeling zinvol is, terwijl in een late fase gestarte GOHT,

nadat al complicaties zijn opgetreden, deze behandeling geen toegevoegde waarde

heeft. Over een periode van 40 jaar van grote vooruitgang in de chirurgie,

anesthesiologie en intensive care geneeskunde lijkt een gunstig effect van GOHT,

uitgezonderd enkele Britse studies, vooral aanwezig in de oudere studies. Tegelijk

laten de meest recente Britse studies zien dat ook in de controlegroepen ziekenhuis

sterftepercentages bij hoog-risico chirurgische patiënten nu ook op veel lager niveau

zijn en nu vergelijkbaar zijn met resultaten elders in de wereld.

Het geheel overziende van studies met betrekking tot GOHT bij hoog-risico

chirurgische patiënten blijkt dat GOHT het resultaat in de meeste gevallen niet blijkt te

verbeteren.

Hoofdstuk 6

In hoofdstuk 6 worden de conclusies van dit proefschrift samengevat. De belangrijkste

conclusie van de Tune-up studie is, dat GOHT van hoog-risico chirurgische patiënten

die geplande, grote operaties ondergaan, het aantal en de ernst van de complicaties niet

zodanig vermindert dat dit het herstel na de operatie bespoedigt. Het bleek tevens dat

de uitkomst in een groep vergelijkbare patiënten die dezelfde typen operaties

ondergingen in die periode niet verschilde van de onderzochte groep wat betreft de

ligduur op de intensive care afdeling en die in het ziekenhuis. Wel was de

ziekenhuissterfte iets hoger in deze groep. Aanvullend werden kosten berekend in deze

groep en de twee groepen van de Tune-up studie voor zover het patiënten betrof die na

de operatie op de intensive care afdeling werden opgenomen. De kosten bleken niet te

veranderen onder invloed van de maatregelen die waren genomen in de Tune-up

studie.
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In dit hoofdstuk worden onze uitkomsten verder besproken in samenhang met de uit

de literatuur beschikbare resultaten van het ziekenhuisbeloop van hoog-risico

chirurgische patiënten. Studies bij open hartchirurgie werden buiten beschouwing

gelaten. Aan de hand van een overzicht wordt bediscussieerd waarom de resultaten

van GOHT-studies bij hoog-risico chirurgische patiënten tot op heden zulke

wisselende resultaten hebben gehad. Ook blijkt dat in de afgelopen 10 jaar heel andere

maatregelen dan GOHT bij een vergelijkbare groep hoog-risico chirurgische patiënten

aantoonbaar de herstelfase na een operatie bespoedigden en gepaard gingen met een

afname in de ziekenhuissterfte. Dit betreft een aantal nieuwe maatregelen die werden

genomen voor, tijdens en na de operatie. Deze maatregelen bestaan o.a. uit het

verbeteren van de voedingsconditie en voorbereiding met medicamenten als beta-

blockers, calcium-antagonisten en alpha-2-blockers bij geselecteerde patiënten, het

voorkomen van afkoeling tijdens de operatie, veranderingen in bloedtransfusiebeleid,

verandering van operatietechnieken, zoals de zogenaamde “minimaal invasieve

chirurgie” en een aantal maatregelen in de fase na de operatie, zoals de

pijnbehandeling, het snel weer voeden van patiënten en het stimuleren en helpen het

zo snel mogelijk uit bed te komen.

Het is echter niet onomstotelijk bewezen dat GOHT niet ook zou kunnen bijdragen

aan deze verbeterde uitkomsten bij specifieke patiëntengroepen of typen operaties. Het

probleem is met name dat de patiënten die er van zouden kunnen profiteren moeilijk

met zekerheid zijn aan te wijzen. Older onderzocht hoog-risico chirurgische patiënten.

Hij bepaalde voorafgaande aan de operatie met behulp van een inspanningstest het

zuurstofverbruik bij een groot aantal patiënten waarbij het aerobe metabolisme

overgaat in het anaërobe metabolisme. Indien de waarde van het zuurstofverbruik bij

dit omslagpunt lager was dan 11 milliliter per minuut, was de kans op sterfte na de

operatie aanzienlijk hoger, namelijk 18%. Indien het zuurstofverbruik bij dit

omslagpunt hoger was dan 11 milliliter per minuut was de sterfte minder dan 1%. Met

de door Older toegepaste onderzoeksmethode wordt hartfalen aan het licht gebracht.

Hij gebruikte dit type onderzoek om hoog-risico chirurgische patiënten te selecteren

om deze voorafgaande aan de operatie van de grote buikslagader of de slokdarm op de

intensive care afdeling op te nemen en te behandelen. De sterfte in deze selectie van

patiënten daalde in de loop van de tijd tot minder dan 5%. Andere onderzoekers

stelden een duidelijke verbetering vast bij bejaarde patiënten met botbreuken van de

heup bij wie tijdens de operatie de vulling van het hart en de bloedvaten zo werd

gehandhaafd dat de algehele bloeddoorstroming was verhoogd. Echter, voor al deze

onderzoeken geldt dat goede gerandomiseerde en gecontroleerde studies ontbreken.

Ook is onduidelijk wat de ideale meetmethoden zijn om de bloeddoorstroming te

meten voor, tijdens en na de operatie en welke eindpunten moeten worden nagestreefd

met GOHT in dergelijke, geselecteerde patiëntengroepen. Tegen de achtergrond van

het voorgaande lijkt het niet logisch dat er voor GOHT, zoals voorheen, vaste

eindpunten worden gekozen, maar dat gebruik wordt gemaakt van de individuele

reservecapaciteit van hart en longen van elke patiënt.

Er zijn meerdere studies gedaan bij hoog-risico chirurgische  patiënten waarbij

complicaties ontstonden na de operatie die vitale organen in hun functie zo ernstig

verstoorden dat opname op de intensive care afdeling noodzakelijk was. Er kan in zo'n

situatie al enige tijd van een verminderde orgaandoorbloeding of shock bestaan.

Hoewel deze situatie met vochttoediening en medicamenten snel kan worden

opgeheven, toch wordt hiermee zelden een direkt herstel van de gestoorde

orgaanfunctie bereikt. Het gebruikelijke beleid daarbij is de vitale functies zoveel als

mogelijk te ondersteunen. Waar nodig kan orgaanfunctie vervangende therapie worden
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ingezet in afwachting van het herstel van het betreffende orgaan. Een voorbeeld

hiervan is het gebruik van nierdialyse tijdens nierfalen. In meerdere onderzoeken is

getracht bij zulke ernstig zieke patiënten de algehele conditie van de patiënt en het

herstel van orgaanfuncties te verbeteren met GOHT. Hiermee werd een vergroting van

de kans op overleving beoogd. Sommige onderzoekers hebben recent geopperd dat in

zo'n situatie de verminderde functie van organen uiting is van een soort rustfase. Het is

onbekend of, wanneer en hoe dit proces zodanig kan worden beïnvloed dat de kans op

en de snelheid van herstel en de ziekenhuisoverleving wordt verbeterd. Patiënten met

septische shock die van buiten het ziekenhuis komen laten een zeer hoog

sterftepercentage zien. Indien deze patiënten direct na aankomst in het ziekenhuis

GOHT ondergaan blijkt dat zij meer kans hebben op overleving. Het is onbekend of

dit ook het geval zou kunnen zijn bij ver voortgeschreden orgaanfunctiestoornissen die

ontstaan zijn na grote operaties bij hoog-risico chirurgische patiënten. Vooralsnog

tonen bestaande cijfers aan dat de gangbare praktijk ten aanzien van het beleid gericht

op een betere bloeddoorstroming bij deze groep patiënten in de meeste ziekenhuizen

kennelijk ook voldoet.
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