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Inhoud:
Hoofdstuk 1 
Algemene inleiding en reikwijdte van het proefschrift
In dit proefschrift wordt de verbinding tussen het hart en de hersenen onderzocht. Dit 
wordt gedaan via het perspectief van drie medische disciplines, cardiologie, neurologie 
en intensive care. Deze drie totaal verschillende specialismen spelen alle drie spelen een 
rol in deze samenhang. De belangrijkste focus van dit proefschrift ligt op de reanimatie 
buiten het ziekenhuis met bijbehorende behandeling en onderliggende oorzaken. We 
onderzoeken de hemodynamische en metabole consequenties van de ziekte en de 
behandeling. De uitkomst van deze verwoestende ziekte is nauw verbonden met de 
hersenen en als eerste beschreven door Peter Safar.1 We nemen ook uitstap om te kijken 
naar de omgekeerde relatie, de behandeling van cardiale gevolgen van traumatisch 
hersenletsel.

Hoofdstuk 2
A: Hemodynamische gevolgen van milde therapeutische hypothermie na een 
hartstilstand
Na het evalueren van de literatuur, lijkt er een overvloed bewijsvoor de uitvoering 
van een milde therapeutische hypothermie (MTH) in de klinische praktijk. Er zijn 
echter bijwerkingen. Veel van de kennis over de neveneffecten van hypothermie is 
opgedaan uit waarnemingen bij accidentele onderkoeling. Het kan leiden tot verlies van 
elektrolyten (kalium, magnesium en fosfaat) als gevolg van zowel verhoogde urinaire 
excretie en intracellulaire shift. Deze bevindingen zijn eveneens bevestigd in klinische 
studies betreffende MTH.2,3 Elektrolyt afwijkingen kunnen verder invloed uitoefenen 
op de hartfunctie. Een groot percentage van de patiënten met een reanimatie buiten 
het ziekenhuis (OHCA) word veroorzaakt door acute coronaire syndromen of een 
myocardinfarct. Deze syndromen kunnen ook invloed hebben op de hartfunctie. 
Geïnduceerde hypothermie kan dit verder verstoren en beïnvloed de hemodynamiek 
na OHCA. Omdat informatie over de hemodynamische gevolgen tijdens MTH schaars is, 
bestudeerden we deze bij patiënten met OHCA toegelaten tot onze ICU.

Het behandelingsprotocol dat werd uitgevoerd bestonden uit hypothermie geïnduceerd 
via snelle infusie van 2 liter koude isotone zoutoplossing (4 °C), gevolgd door verdere 
inductie en handhaven van koeling met de patiënt tussen twee watergekoelde dekens 
(Blanketroll II, CSZ, Cincinnati , Ohio, USA). De temperatuur werd continu gemeten met 
een oesofagiale temperatuursonde welke werd gebruikt als terugkoppeling voor de 
koelinstallatie. Na het bereiken van de gewenste temperatuur van 32,5 °C, werden de 
patiënten op deze temperatuur gehouden gedurende 24 uur. Na de onderhoudsfase 
werden de patiënten opgewarmd met een geregelde snelheid van 0,3 °C per uur tot een 
doeltemperatuur van 36 °C was bereikt en de sedatie werd beëindigd.

We toonden duidelijke hemodynamische veranderingen aan in een cohort van 48 
patiënten die met MTH werden behandeld. We vonden een duidelijke daling van de 
hartslag. Dit beta-blocker-achtig effect kan een gunstige invloed hebben op ischemie 
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van het hart en/ of de grootte van myocardschade. Het verlagen van de hartslag is een 
hoeksteen van de behandeling bij patiënten met acute coronaire syndromen.4,5 Echter, 
in veel patiënten na OHCA, kunnen beta-blokkers niet gebruikt worden omdat patiënten 
een lage bloeddruk hebben, dit betrof 55% van de patiënten in een groot onderzoek naar 
hypothermie na een hartstilstand.6,7

Ondanks inductie van hypothermie met 2 liter koude isotone zoutoplossing (4 °C), 
nam de pulmonale arteriële druk af. Dit is in lijn met eerder onderzoek aangaande 
de veiligheid van de infusie van koud isotoon zout.8,9 Dit kan erop wijzen dat veel 
patiënten aanvankelijk hypovolemisch zijn. We vonden een aanvankelijke stijging in de 
urineproductie tijdens MTH. Dit wordt vaak uitgelegd als koude diurese, veroorzaakt 
doordat perifere vasoconstrictie hogere centrale vullingsdrukken bevorderd.10 Anderen 
hebben gesuggereerd dat te wijten zou zijn aan nefrogene diabetes insipidus. Dit zou 
veroorzaakt worden door verminderde tubulaire functie tijdens hypothermie.11 Echter, 
wij vinden deze verklaringen zijn niet erg waarschijnlijk gezien de diurese niet excessief 
was tijdens de onderhouds-fase van hypothermie. Een andere verklaring kan zijn dat 
onze snelle vloeistof inductie enkel invloed had op de vroege fase van de urineproductie. 
Aanzienlijke koude-diurese tijdens lopende hypothermie behandeling werd niet gezien. 
Het is moeilijk om te onderscheiden of deze resultaten beïnvloed kunnen zijn door 
acute tubulaire necrose na een hartstilstand. We kunnen wel concluderen dat hoge 
urineproductie of koude diurese geen relevante klinische problemen opleveren.

Hoewel een daling van de cardiale index (10%) kan leiden tot ontoereikende 
orgaanperfusie, tijdens geïnduceerde hypothermie, toonden wij aan dat dit lagere 
hartminuutvolume geen lagere gemengde veneuze zuurstofverzadiging veroorzaakt. Dit 
suggereert dat, parallel aan de daling van het hartminuutvolume, het zuurstofverbruik 
lager was vanwege de lagere lichaamstemperatuur. Met andere woorden, tijdens MTH, 
kan de werklast van het geblesseerde hart verminderd worden doordat een lager rust 
metabolisme nodig is bij een lagere lichaamstemperatuur.12 De bevinding van het 
verhoogde lactaat niveaus gedurende hypothermie welke normaliseerden tijdens het 
opwarmen kan het gevolg zijn van weefselhypoperfusie. Er was echter sprake van normale 
gemengde veneuze zuurstofsaturaties wat hiermee in tegenspraak is. Daarnaast konden 
we geen correlatie vinden van een verhoogd lactaat niveau tijdens hypothermie met de 
uitkomst. We veronderstellen dat hyperlactatiëmie verband zou kunnen houden met 
hypothermie en niet schadelijk of prognostische negatief is gezien hyperlactatiëmie ook 
tijdens hypothermie bij hartchirurgie patiënten is beschreven.13

B: Onverwachte neurologische achteruitgang na milde therapeutische 
hypothermie
Relevant voor het onderwerp van geïnduceerde milde therapeutische hypothermie is wat 
precies het mechanisme achter de gunstige invloed is. MTH is de standaard behandeling 
sinds 2003.14 Recente studies hebben aangetoond dat er geen verschil in uitkomst als 
patiënten tot 33 °C of 36 °C werden gekoeld. Belangrijke factoren die de uitkomst na 
reanimatie buiten het ziekenhuis (OHCA) beïnvloeden zijn de primaire en secundaire 
hersenschade. Neurologische complicaties veroorzaken twee derde van de sterfgevallen 
na aanvankelijke resuscitatie van OHCA patiënten.15 Milde hypothermie therapeutische 
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is aangetoond als behandelingsstrategie om neurologische prognose verbeteren.6,7

Afgezien van het bewijs dat hypothermie behandeling de hersenen bescherming biedt 
er is ook overweldigend bewijs dat suggereert dat hyperthermie schadelijk kan zijn 
en ischemische schade aan de hersenen na een eerste beschadiging kan verhogen. 
Dierproeven tonen aan dat zelfs vertraagde hyperthermie (tot 24 uur) neurologische 
schade na ischemische schade kunnen verergeren.16,17 Prospectieve studies bij 
slachtoffers van een beroerte hebben aangetoond dat koorts (T > 37,9 °C) een 
onafhankelijke voorspeller is van een slechte uitkomst (odds ratio 3.4).18

Koorts is een tevens risicofactor voor een slechte neurologische uitkomst na een 
hartstilstand. Hoe lang deze kwetsbaarheid van de hersenen duurt en het risico van 
neurologische verslechtering voortduurt is onbekend. Maar onze waarnemingen 
suggereren dat hyperthermie agressief moeten worden behandeld gedurende enkele 
dagen na terugkeer naar normothermie.

Hoofdstuk 3
Vroege lactaat klaring bij patiënten na reanimatie buiten het ziekenhuis
Na OHCA heeft het lichaam een   grote zuurstof achterstand gegenereerd met bijbehorende 
ophoping van lactaat als gevolg van een puur anaeroob metabolisme. Tijdens sepsis 
daarentegen, is lactaatproductie vaak niet het gevolg van algemene hypoxie maar 
verhoogde adrenerge stress.19 Het herstel van normale circulatie maakt het voor weefsels 
mogelijk het lactaat te metaboliseren. We hebben de klaring van lactaat door atleten 
na een maximale inspanning ingevoegd om aan te geven wat in principe het bovenste 
bereik van lactaat klaring is omdat bij atleten bekend is dat lactaat duidelijk sneller word 
gemetaboliseerd.20

Bij ernstig zieke patiënten zijn aanhoudend verhoogde lactaat niveaus sterk geassocieerd 
met een slechtere uitkomst.21

Het herstel van normale lactaatniveaus en de snelheid waarmee dit gebeurt is ook 
gecorreleerd met de uitkomsten.22-24 Bij septische patiënten met hyperlactatemie 
(lactaat van > 4 mmol / l), en een daling van 10% na 6 uur is bewezen geassocieerd met 
een gunstige uitkomst.7 In het kader van de out-of-ziekenhuis hartstilstand (OHCA) en na 
terugkeer van spontane circulatie (ROSC) is ook een doel voor lactaat klaring van 10% 
per uur voorgesteld.26,27

Echter, de kinetiek van lactaat klaring na een OHCA lijkt meer op de klaring van atleten 
dan van septische patiënten.
Patiënten op de afdeling spoedeisende hulp ED (2006-2014), in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG), na een OHCA werden geanalyseerd. Arteriële bloedmonsters 
werden routinematig verzameld op de Eerste hulp (ED), hartkatheterisatie lab en 
intensive care unit (ICU). Patiënten die ROSC bereikten na een reanimatie met daarbij 
een initieel arterieel lactaat > 8 mmol / L en ten minste twee lactaat metingen binnen de 
eerste twee uur werden meegenomen in het onderzoek. Tijd 0 werd gesteld als de eerste 
lactaat meting na ROSC. De absolute klaring in mmol / l per uur en de relatieve lactaat 
klaring als percentage van het maximale lactaat niveau in % per uur werden voor elke 
patiënt vastgesteld met lineaire regressie.
Er werd geen significant verschil in het initiële lactaatgehalte tussen overlevenden en 
niet-overlevenden gevonden. De gemiddelde absolute lactaat klaring was 5,0 mmol 
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/ L per uur en de gemiddelde relatieve lactaat klaring was 40,9% per uur. Zowel de 
hogere absolute en relatieve lactaat klaring na ROSC waren positief geassocieerd met 
ziekenhuis overleving.
Vroege lactaat klaring na OHCA was veel sneller dan de 10 % / uur reductie gerapporteerd 
bij succesvol genezen septische patiënten en ook boven de 10 % / uur welke is 
voorgesteld in de setting van een hartstilstand.25,27 Naast het aanzienlijke verschil tussen 
lactaat metabolisatie in overlevenden en niet-overlevenden, werd aangetoond dat de 
totale relatieve lactaat klaring veel hoger is dan 10% per uur. Dit geeft aan dat wanneer 
lactaat wordt gebruikt om de behandeling te monitoren na een hartstilstand, een hogere 
streefwaarde voor lactaat vermindering nodig is.
Bovendien, tonen onze bevindingen een significant verschil in absolute lactaat klaring 
en relatieve lactaat klaring tussen overlevenden en niet-overlevenden van een OHCA. 
Zoals verwacht, hadden overlevenden een hogere klaring dan niet-overlevenden. 
Vermeldenswaardig is dat er geen verschil is tussen het oorspronkelijke lactaat niveau 
van beide groepen, wat door de resultaten van andere studies wordt bevestigd.22,23

Hoofdstuk 4
Lange-termijn uitkomst van patiënten na een reanimatie buiten het ziekenhuis 
gecorreleerd met de behandeling: een single center studie
Ondanks verschillende ontwikkelingen op het gebied van reanimatie, kan de behandeling 
van patiënten na een reanimatie buiten het ziekenhuis (OHCA) nog worden verbeterd.28-32 
Factoren die de uitkomst na OHCA beïnvloeden zijn het eerste ritme, of er getuigen 
waren van de collaps, of er direct gestart werd met reanimeren, vroege defibrillatie en 
de organisatie van de zorg. Er zijn diverse initiatieven ondernomen om de uitkomsten 
te verbeteren na OHCA. Organisatorische maatregelen, zoals cursorisch onderwijs over 
reanimeren en daarnaast andere initiatieven om omstander CPR te bevorderen; 33-35 
optimalisering van spoed interventie systemen 36, en snelle toegang tot de automatische 
externe defibrillatoren.37 Deze initiatieven verbeteren de uitkomst.38 Overleving is het 
meest waarschijnlijk als het eerste ritme ventrikel fibrilleren (VF) betreft.39 Dit wordt het 
vaakst veroorzaakt door een hartinfarct als gevolg van een verstopte kransslagader.39,40 
In onze regio is een “ST-elevatie myocardinfarct infarct (STEMI)” netwerk opgericht in 
met de ambulancediensten, de afdeling cardiologie en intensive care. Het doel is om de  
behandeling voor patiënten met terugkeer van spontane circulatie (ROSC), zo doelmatig 
mogelijk toe te passen op geleide van de klinische tekenen en het elektrocardiogram 
(ECG) of echocardiografische tekenen van hart ischemie.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is een tertiair ziekenhuis, dat het 
noordoostelijke deel van Nederland bedient. In dit gebied is het enige ziekenhuis dat 
PCI uitvoert. Met referentieziekenhuizen, biedt dit centrum 24/7 spoedeisende hulp in 
een regio met 750.000 inwoners.41 In noodgevallen wordt de dichtstbijzijnde ambulance 
gezonden en indien reanimatie noodzakelijk is wordt een tweede ambulance verzonden 
als back-up. Patiënten worden vervolgens naar het centrum vervoerd, vooral wanneer er 
een vermoeden van coronaire occlusie (bijv. VF of STEMI). De reanimatie wordt voortgezet 
of post-reanimatie zorg gegeven volgens de richtlijnen voor specialistische reanimatie.42

We bestudeerden retrospectief alle opeenvolgende patiënten ouder dan 18 jaar 
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opgenomen in ons ziekenhuis na OHCA tussen januari 2003 en augustus 2010. 
Alle patiënten werden opgenomen in onze analyse, tenzij het onmogelijk was om 
OHCA bevestigen of het oorspronkelijke ritme te definiëren. In deze grote groep van 
opeenvolgende patiënten behandeld binnen een STEMI netwerk, bleef de uitkomst na 
OHCA matig. Bij patiënten met een initieel ritme van VF, die ROSC vertoonden en werden 
behandeld door onmiddellijke PCI was het resultaat goed. De in het ziekenhuis bereikte 
overleving was 66% voor deze categorie patiënten en, nog opmerkelijker, voor degenen 
die levend het ziekenhuis verlieten, was de overleving na ontslag 99% na vijf jaar. Dit 
resultaat vergelijkbaar met gegevens gerapporteerd voor patiënten met STEMI zonder 
hartstilstand behandeld met PCI.43

Patiënten met een slechte hartfunctie en veel comorbiditeit verkrijgen wellicht geen 
ROSC of overleven niet tot ontslag uit het ziekenhuis. Voor onze patiënten vonden we dat 
overleving beter was bij patiënten met hogere linker ventrikel ejectie fractie (LVEF), een 
betere Glasgow Coma Schaal (GCS), hogere pH-waarden en lagere glucose en lactaat 
niveaus conform volgens bevindingen van anderen.44-46 Bovendien, patiënten met een 
initieel ritme anders dan VF toonden een lager percentage van ROSC en verminderde 
GCS scores bij opname in vergelijking met patiënten met VF.
Daarom zouden vooral patiënten met VF als eerste waargenomen ritme van de 
behandeling binnen een STEMI netwerk profiteren. Patiënten met een ander initieel ritme 
hebben waarschijnlijk een onderliggend pathofysiologisch mechanisme dan myocardiale 
ischemie op basis van coronaire occlusie. Dit wordt ondersteund door de lagere 
concentratie van cardiale markers zoals troponine, creatinekinase en creatine kinase-MB 
in de niet VF groep. Het ontbreken van behandelopties afgezien van defibrillatie, MTH en 
ondersteunende zorg kan de slechtere uitkomst van patiënten met een andere initiële 
ritme verklaren. Zelfs na ontslag uit het ziekenhuis, is de overleving lager in vergelijking 
met patiënten die zich presenteerden met VF. Ditzelfde princpipe gold voor patiënten die 
een PCI ondergingen, bij hen werd een betere ziekenhuis overleving aangetoond in de 
propensity gecorrigeerde score. Deze verbeterde overleving zet zich voort na ontslag uit 
het ziekenhuis. Het kan zijn dat voor patiënten die geen PCI ondergingen geen effectieve 
behandeling was, wat de slechtere overleving zou kunnen verklaren.

Neurologische uitkomst, onze secundaire uitkomstmaat, was ook gunstiger in deze 
middels PCI behandelde patiënten. Zo is de overlevingskans met een goede functionele 
uitkomst na een OHCA op basis van initieel VF realistisch.
Tot slot, de overleving en neurologische uitkomst bij patiënten gereanimeerd na VF en 
behandeld met PCI binnen een STEMI netwerk was opmerkelijk goed. Naar onze mening 
onderstrepen deze waarnemingen het feit dat de huidige keten van behandeling optimale 
kans geeft op overleving. Er zijn echter onvoldoende kwalitatief goede gegevens over 
het resultaat van directe angiografie en coronaire interventie bij patiënten met ROSC 
na OHCA van vermoedelijke cardiale etiologie om dit definitief te mogen concluderen. 
Aangezien de impact van deze agressieve strategie op het gebruik van middelen groot is, 
zijn kwalitatief goede studies nodig. In geselecteerde patiënten met succes gereanimeerd 
na OHCA van vermoedelijke cardiale etiologie, vinden wij echter dat een meer liberale 
toepassing van angiografie en coronaire interventie moet worden overwogen in ervaren 
hartcentra.
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Hoofdstuk Vijf
Resultaat na OHCA bij ouderen boven de 75 jaar
Hoewel er veel studies gericht op de uitkomst na OHCA.47-50 geweest zijn er slechts enkele 
studies verricht die focussen op ouderen. Omdat oudere studies melding maakten van 
een sombere afloop bij bepaalde groepen oudere patiënten na reanimatie (CPR) 51, kan 
er terughoudendheid zijn bij het instellen van de maximale behandeling bij deze groep. 
Dit uit angst voor het genereren van een groter aantal overlevenden met een slechte 
functionele uitkomst.52 Recente studies in andere onderwerpen toonden bemoedigende 
resultaten voor de acute behandeling van oudere patienten.53,54

Ondanks dat een vergelijkbaar percentage patiënten opnieuw eigen circulatie krijgen in 
beide leeftijdsgroepen is de uitkomst na reanimatie voor patiënten ouder dan 75 jaar 
slechter in vergelijking met het jongere cohort met een overleving die 42% lager is bij 
ontslag uit het ziekenhuis. Wanneer we kijken naar voorspellers voor uitkomst waren er 
geen verschillen in glucose, de base-excess en lactaat niveaus.55-58

Verrassend genoeg was er geen verschil in uitkomst met betrekking tot het initiële ritme. 
Bij jongere patiënten is het eerste ritme is een sterke voorspeller van de overleving, 
patiënten die zich presenteren na VF hebben een betere uitkomst. De neurologische 
uitkomst bij ouderen was goed en vergelijkbaar met die van jongere patiënten. Overleving 
na ontslag uit het ziekenhuis was net als de intiele overleving slechter bij de oudere 
patiënten. Na ontslag uit het ziekenhuis hadden oudere patiënten had een redelijke 
50%-overleving van 6,5 jaar, vergelijkbaar met een geslachts en leeftijds gematchte 
populatie van ouderen.

Cardiale catheterisatie werd minder vaak toegepast bij de oudere patiënten. Dit kan 
deels worden verklaard door de lagere cardiale markers. Laboratoriumwaarden voor 
CK, CK-MB en troponine I waren significant lager in de oudere groep. Dit suggereert 
dat acute coronaire occlusie minder belangrijk als een trigger voor OHCA dan in het 
jongere cohort zijn. Dit zou samenhangen met een hogere incidentie van secundair VF bij 
deze patiëntengroep. Dit wordt ondersteund door het vaker voorkomen van een eerder 
myocard infarct in de groep ≥ 75 jaar welke ritmestoornissen kunnen veroorzaken. Dit 
kan ook hun lagere overleving na ontslag uit het ziekenhuis verklaren, hun onderliggende 
pathologie biedt minder mogelijkheden voor behandeling.58,59

Echter ook na het corrigeren van de onderliggende factoren middels propensity analyse 
is de inzet van CAG lager in de hogere leeftijdscategorie, mogelijk veroorzaakt door bias.

Milde therapeutische hypothermie werd bij beide groepen evenveel toegepast, ondanks 
het kleine verschil van GCS bij opname. De neurologische uitkomst was beter in het 
jongere cohort. Dit kan worden veroorzaakt door een gevoeliger hersenen van de daar 
de incidentie van CVA’s hoger bij ouderen was. Echter het gemiddelde uitkomst van 
beide groepen was goed. Bovendien betekent deze uitkomst dat 67% van de ouderen 
die overleven een zelfstandig leven kunnen leiden.
Ondanks vergelijkbare percentages van ROSC bij ouderen & jongere patiënten, zijn 
uitkomsten na OHCA voor oudere patiënten slechter met een overlevingspercentage dat 
is ongeveer de helft is van dat van jongere patiënten. De gemiddelde levensduur van 
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patiënten na ontslag in ons onderzoek is nog 6,72-8,59 jaren 60 en is vergelijkbaar met 
de algemene populatie van deze leeftijd.

Hoofdstuk Zes
Mechanisch geventileerde STEMI patiënten; risicofactoren voor mortaliteit
Het acuut myocardinfarct (AMI) is een levensbedreigende aandoening en een belangrijke 
oorzaak van overlijden.61 De diagnose van ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) 
bleek een voorspeller van vroege sterfte in de totale AMI population.43,62 Over de 
laatste decennia, heeft de focus op de snelle percutane reperfusie van de afgesloten 
kransslagader 63 geresulteerd in een afname van sterfte.43, 64 Overlijden in het ziekenhuis 
van de totale STEMI bevolking wordt geschat op 5-14% 64-66 en 1-jaars mortaliteit is 
omstreeks 10-20%.43,64,67,68 

Patiënten met STEMI die mechanische geventilateerd moeten worden hebben een 
aanzienlijke hoger in-ziekenhuis mortaliteit (tot 50%) in vergelijking met patiënten met 
een AMI die geen mechanische ventilatie nodig hebben.69-72 Mechanische ventilatie 
in de setting van STEMI is vaak nodig voor ondersteunende behandeling bij ernstig 
zieke patiënten met cardiogene shock, hartstilstand, hartritmestoornissen en acuut 
longoedeem.
Er is weinig bekend over de risicofactoren voor mortaliteit in STEMI patiënten met 
mechanische ventilatie, met name op de lange termijn. Vier cohortstudies hebben 
voorspellers van sterfte geïdentificeerd in de algemene populatie van AMI.69-71,73 Maar 
toch blijft voorspelling van sterfte onder patiënten met STEMI met mechanische 
ventilatie moeilijk. Het doel van dit onderzoek was het identificeren van risicofactoren 
voor mortaliteit, zowel op korte als op lange termijn bij patiënten met STEMI met 
mechanische ventilatie.

Klinische en angiografische gegevens van alle patiënten met een STEMI in het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werden vanaf 1 januari 2009, tot 26 
mei 2013, prospectief vastgelegd in een speciaal register. We combineerden het register 
met het Nederlandse Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) register om STEMI 
patiënten opgenomen op de intensive care unit (ICU) te identificeren. Alle mechanisch 
geventileerde patiënten met STEMI als primaire reden voor de ICU toelating werdem 
geïncludeerd.Het primaire doel van de studie was om voorspellers van mortaliteit na 30 
dagen te identificeren. Secundaire uitkomsten waren om voorspellers van lange termijn 
sterfte te identificeren na 90 dagen, 1- en 2-jaar follow-up. 

Tijdens de inclusieperiode, werden 231 (9,7%) van in totaal 2380 STEMI patiënten 
opgenomen op de ICU. Bijna een derde van de opgenomen patiënten werden uitgesloten, 
voornamelijk als gevolg van opname na cardiothoracale chirurgie of een definitieve 
diagnose anders dan STEMI. Daarnaast werd de mortaliteit geëvalueerd tot 23 mei 
2015. In totaal stierven 77 (49%) van de 157 mechanisch geventileerde patiënten 
binnen 30 dagen. Demografische gegevens, coronaire risicofactoren en cardiovasculaire 
voorgeschiedenis waren vergelijkbaar tussen overlevenden en niet-overlevenden. Een 
presentatie met polsloze elektrische activiteit (PEA) of asystolie werd vaker waargenomen 
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bij patiënten die overleden (30% versus 1% bij overlevenden; P < 0,01) en bij overleden 
patiënten werd vaker een intra- aortale ballonpomp ingebracht tijdens coronaire 
angiografie (56 % versus 32%; P < 0,01). Van de overlevenden hadden 71 patiënten 
(89%) een primaire PCI vergeleken met 65 patiënten (84%) van de niet-overlevenden 
(P = 0,43). Een aanzienlijk deel van de patiënten met STEMI werd toegelaten tot de 
ICU: 231 (9,7%) van de 2380 patiënten en 157 (6,6%) hiervan hadden mechanische 
ventilatie. Patiënt met STEMI die mechanischegeventileerd werden hebben de slechtste 
prognose van alle STEMI patiënten en gegevens van deze deze patiënten zijn schaars, 
omdat ze doorgaans uit gerandomiseerde klinische studies zijn uitgesloten. Onze studie 
geeft gedetailleerde gegevens over de risicofactoren van mechanisch geventileerde 
STEMI patiënten. Mortaliteit bij deze patiënten is 49% bij 30 dagen en neemt toe tot 52% 
na één jaar follow-up. Sterftecijfers waren hoger bij oudere patiënten met een ernstige 
aritmie (PEA of asystolie), een cardiogene shock, een hogere APACHE-IV score en groter 
infarct. 

Conclusie
Een aanzienlijk deel van de patiënten met STEMI hebben mechanische ventilatie nodig; 
ongeveer 1 op de 15 patiënten. Dertig-dagen mortaliteit is 49%, maar slechts 8 additionele 
patiënten overlijden nadat ze 30 dagen overleefden. Onafhankelijke voorspellers van 
sterfte zijn oudere leeftijd, ernstige hartritmestoornissen (PEA of asystolie), opname met 
een cardiogene shock, een hogere APACHE-IV score en een grotere myocard infarct.

Hoofdstuk 7
Incidentie van aritmie en plotselinge hartdood bij traumatisch schedelhersenletsel
Gegevens over het optreden van het elektrocardiogram (ECG) veranderingen en aritmie 
in patiënten met traumatisch hersenletsel (TBI) zijn schaars.74-76 De meeste gegevens 
zijn afkomstig van case reports van patiënten met specifieke ECG veranderingen, in 
plaats van populatiegegevens van TBI patiënten.74,77-79 Alle patiënten met ernstige TBI 
toegelaten tot het Universitair Medisch Centrum Groningen van januari 2002 tot juni 
2013, die aan de criteria voor intracraniële druk (ICP) -monitoring voldeden, gedefinieerd 
door de internationale richtlijnen 80 werden opgenomen voor analyse. Deze patiënten 
zijn onderdeel van een prospectief gevolgd cohort patiënten voorspellende factoren 
gerelateerd aan resultaat bepalen.

Bij alle patiënten werd een CT-scan verkregen direct na opname met een tweede CT-
scan als de klinische toestand verslechterde. Alle scans werden ingedeeld volgens de 
Marshall criteria.81 De patiënten werden gecontroleerd volgens een gestandaardiseerd 
protocol met inbegrip van continue controle van de bloeddruk en pulsoximetrie. Voor ICP-
monitoren werd een ventriculaire katheter voor het gelijktijdig lezen en ICP CSF drainage 
(neurovent-AEB-S van Raumedic) gebruikt. Twaalf-afleidingen ECG’s werden verkregen 
binnen 48 uur na opname en werden geanalyseerd met Cardio Perfect uitrusting (Cardio 
Control, Delft, Nederland) en digitaal opgeslagen na opname.
Patiënten werden opgenomen op de ICU met een standaard regime van slaapmiddelen 
en pijnstillers voor ademhalingsondersteuning.
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In ons cohort van patiënten met ernstige TBI werden ECG veranderingen waargenomen in 
70% van de patiënten. Daarnaast werden aritmieën waargenomen bij 1 van 5 patiënten. 
In vergelijking met de bestaande literatuur zagen wij meer ECG afwijkingen.74 In deze 
studie werd geen verband tussen biomarkers van ischemische hartziekte (troponine, 
CPK) en het voorkomen van ECG afwijkingen gevonden. Aangezien slechts enkele 
patiënten een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten hadden is het onwaarschijnlijk 
dat alle ECG afwijkingen een primaire cardiale oorzaak hadden. Bovendien, vertoonden 
slechts 25% van de patiënten een verhoogd troponine niveau en slechts 24% toonde 
een verhoogde CK-MB niveau tijdens het ICU verblijf. Bovendien hadden deze cardiale 
biomarkers geen verband met aritmie danwel ECG afwijkingen. Ook de waargenomen 
hypokaliëmie en hypomagnesiëmie waren niet gerelateerd aan de incidentie van 
aritmie en derhalve kan de waargenomen aritmie kan niet worden toegeschreven aan 
abnormale elektrolyten. In de huidige studie, was toename van de behandelintensiteit 
(TIL) gerelateerd aan een verhoogde incidentie van aritmieën, maar niet het voorkomen 
van ECG afwijkingen. Er wordt gesuggereerd dat deze hartritmestoornissen optredend 
bij geïntensiveerde ICP behandeling de ernst van de verwonding weergeven in plaats 
van specifieke cardiale complicaties vertegenwoordigen. Dit wordt ondersteund door het 
feit dat er geen correlatie is tussen toenemende TIL niveaus en verhoogde hartenzymen. 
Er zijn geen significante verschillen in sterfte van patiënten met ECG afwijkingen en/of 
ritmestoornissen in vergelijking met degenen zonder deze hartafwijkingen. De geschatte 
incidentie van acute hartstilstand was 2%. Omdat er bijdragende factoren aanwezig 
waren in ten minste negen patiënten, was de geschatte bijdrage van hartdood op de 
fatale afloop van traumatisch hersenletsel bij onze studie 11%, een klein maar niet 
onbelangrijke percentage. Derhalve stellen wij dat terwijl cardiale complicaties van TBI 
weliswaar veelvuldig aanwezig zijn, zij geen bepalende factor vormt voor mortaliteit.
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Toekomstperspectieven
Uitkomst na OHCA is afhankelijk van een aantal factoren, zowel binnen als buiten onze 
capaciteiten van optimalisatie. Snelle ROSC, het snel oplossen van de onderliggende 
oorzaak van OHCA en een goede post-resuscitatie zorg valt binnen de mogelijkheden 
tot verbetering van de zorg. Er is voortdurende interesse in reanimatie cursussen voor 
het grote publiek. Daarnaast is de ruime beschikbaarheid van AED’s in combinatie met 
systemen die nabijgelegen leden van het publiek alarmeren bij het optreden van een 
OHCA een mogelijkheid tot het verkorten van responstijden en eerdere start van de BLS.

Het opzetten van een STEMI netwerk kan leiden tot verdere verbeteringen in de uitkomst. 
Snelle diagnostische procedures, zoals het doorsturen van ECG verkorten de tijd tot het 
opstellen van een behandelplan. (Post-) reanimatie zorg vereist een multidisciplinaire 
aanpak. Deze zorg start reeds op straat door de ambulancediensten middels ALS, 
het veiligstellen van een luchtweg en snel vervoer. Na aankomst in het ziekenhuis is 
de interdepartementale organisatie ook uitermate belangrijk.82 Snel transport en / of 
diagnostische procedures gepaard met een snelle optimalisatie van de klinische toestand 
van de patiënt vereist nauwe samenwerking tussen de ambulancedienst, anesthesie/
intensive care, cardiologie en soms de neurologie afdeling. Uitkomst van patiënten met 
een OHCA varieert afhankelijk van het opnemende ziekenhuis.83 Er zijn aanwijzingen dat 
de sterfte lager is, onder degenen die in een ziekenhuis opgenomen worden welke een 
grote hoeveelheid gereanimeerde patiënten behandeld.84 Aangezien een ECG niet 100% 
uitsluiting kan geven voor een STEMI, zouden wellicht wel alle patiënten worden vervoerd 
naar ziekenhuizen die het meest geschikt voor de zorg voor patiënten met een OHCA. In 
deze centra moeten therapeutische hypothermie, 24/7 PCI-faciliteiten en geavanceerde 
neurologische onderzoeken beschikbaar zijn.31,41,58

Dit is reeds het geval is met de organisatie van de traumazorg. Patiënten met traumatisch 
hersenletsel worden bijvoorbeeld automatisch getrieerd tot een niveau 1 trauma 
centrum. Cerebrale perfusie is een van de belangrijkste factoren gerelateerd aan de 
uitkomst van TBI patiënten net als waarschijnlijk voor patiënten na een OHCA. Er is op dit 
gebied nog weinig onderzoek gedaan. Er zijn aanwijzingen dat na het circulatoir arrest er 
een hyperperfusie zou onstaan 85 of juist hypoperfusie leidend to een slechte uitkomst.86 
Aangezien deze uitkomsten diametraal tegengesteld lijken is meer onderzoek nodig om 
de cerebrale perfusie te evauaeren en om te zien of er een optimaal niveau van perfusie 
kan zijn bij de individuele patiënt. Bij TBI patienten zijn cardiale complicaties niet 
gekoppeld zijn aan uitkomst, maar er is meer informatie nodig over mogelijke gelijktijdige 
echocardiografische afwijkingen en hun eventuele invloed op de uitkomst. 

Meer inzicht in ECG afwijkingen in combinatie met gegevens over de hartfunctie kan 
mogelijk leiden tot een toename in interesse en noodzaak om agressievere behandelingen 
bij deze patiënt categorie in te stellen.

Er zijn recentelijk meerdere verbeteringen in de behandeling van patiënten na een OHCA 
gerealiseerd. De ontwikkeling van STEMI netwerken, vooruitgang in therapeutische 
hypothermie en snelle post-OHCA coronaire interventies hebben aangetoond dat de 
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resultaten van de patiënten na een OHCA drastische kunnen verbeteren.
Vragen die nog resteren zijn de optimale temperatuur voor het management van post-
reanimanten. Misschien dat in de toekomst een onderzoek kan worden uitgevoerd 
waarbij word vergeleken tussen 36 °C kerntemperatuur en voorkomen van koorts. Meer 
en meer word gezien dat een OHCA een overleefbaar event is met een goede kans op 
neurologisch intact overleven
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