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INTRODUCTIE
Zuurstof is een molecuul dat essentieel is voor menselijk leven. Te weinig zuur-
stof in het bloed (hypoxie) is niet goed, maar te veel zuurstof (hyperoxie) 
kan mogelijk ook schadelijk zijn. Artsen kunnen extra zuurstof aan patiënten 
toedienen om een zuurstoftekort te voorkomen of op te heffen. Vaak wordt 
zuurstof ruim toegediend, enerzijds voor ‘de zekerheid’ en anderzijds omdat 
gedacht wordt dat ‘meer beter is’. Zuurstoftoediening is een van de meest 
toegepaste medische interventies ter wereld op onder andere de spoedei-
sende hulp, operatiekamers en de intensive care. Desondanks zijn er geen 
goed onderbouwde richtlijnen die beschrijven hoeveel zuurstof een patiënt 
dient te ontvangen en zijn veel artsen zich niet bewust van de mogelijk ne-
gatieve gevolgen van hyperoxie. 
 Zuurstof heeft directe effecten op onder meer de longen, het hart 
en de bloedvaten. Wanneer er een hogere concentratie zuurstof dan nor-
maal in het bloed aanwezig is, vernauwen de bloedvaten en gaat het hart 
minder hard pompen. Dit kan nadelig zijn, omdat hiermee de doorbloeding 
van organen daalt en daarmee de aanvoer van voedingstoffen, waaronder 
zuurstof, afneemt. Het geven van hoge concentraties zuurstof aan patiënten 
zou dus, tegen de verwachting in, kunnen leiden tot het dalen van het zuur-
stofaanbod aan organen. Tevens kan hyperoxie de vorming van reactieve 
moleculen veroorzaken of versterken (zuurstofradicalen). Deze radicalen zijn 
schadelijk voor weefsel op een wijze die vergelijkbaar is met het roesten van 
ijzer. Anderzijds kunnen de effecten op het hart en de bloedvaten voordelig 
zijn. De vaatvernauwing zou bijvoorbeeld helpen bij patiënten met een acu-
te te lage bloeddruk (shock). Daarnaast kunnen de zuurstofradicalen moge-
lijk juist helpen bij het verweer tegen infecties.
 Klinische trials en analyses van patiëntendossiers laten wisselende 
effecten van hyperoxie op klinische uitkomsten zien. De resultaten van de 
eerste prospectieve klinische trials demonstreren dat hyperoxie kan leiden 
tot meer sterfte en orgaanschade (zoals aan het hart, na een infarct of 
een hartoperatie). Ook retrospectieve analyses van patiëntgegevens laten 
zien dat patiënten die tijdens de opname zijn blootgesteld aan (extreme) 
hyperoxie slechtere overlevingskansen hebben dan patiënten die dat niet 
waren. Echter, patiënten die zijn blootgesteld aan een mildere vorm van hy-
peroxie lijken daarentegen juist betere overlevingskansen te hebben. Het is 
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op dit moment niet bekend waarom en óf dit daadwerkelijk het geval is.
Hyperoxie lijkt dus niet per definitie slecht te zijn; de gevolgen zijn afhankelijk 
van de mate van hyperoxie. De soort ziekte van de patiënt is mogelijk ook 
een belangrijke factor. Het is onduidelijk of de effecten van hyperoxie op de 
bloedsomloop sterk genoeg zijn om relevant te zijn voor de patiëntenzorg. 
Deze kennis is belangrijk voor het opstellen van goed onderbouwde richtlij-
nen voor het gebruik van zuurstof in patiënten. 

DOEL
Het doel van de studies gepresenteerd in deze dissertatie is het onderzoeken 
van de klinische effecten van verschillende zuurstof strategieën in patiënten 
tijdens en na operatie aan de kransslagaderen en het beschouwen van de 
effecten van hyperoxie op de bloedsomloop.

RESULTATEN
In hoofdstuk 2 hebben we gekeken welk onderzoek naar de effecten van 
hyperoxie in patiënten die geopereerd worden aan de kransslagaderen (by-
pass) reeds gedaan is. Uit dit overzicht blijkt dat extreme hyperoxie tijdens 
de operatie geassocieerd is met meer hartschade en een slechtere pomp-
functie van het hart. Er werd destijds echter vooral gewerkt met extreme hy-
peroxie, terwijl dit in de hedendaagse praktijk eigenlijk niet meer zo is. Tevens 
keken deze studies niet naar de effecten van zuurstof tijdens opnamen van 
dezelfde patiënten op de intensive care, terwijl dit een erg belangrijk onder-
deel van de procedure is. 

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3, hebben we de effecten 
van het geven van veel zuurstof (lichte hyperoxie) vergeleken met die van 
het geven van heel veel zuurstof (matige hyperoxie) tijdens en na een by-
passoperatie op hartschade, hartfunctie en de productie van zuurstofradi-
calen. Er is gebleken dat in dit klinisch relevante bereik, er voor de patiënt 
geen verschil is tussen beide zuurstof strategieën. Een andere belangrijke be-
vinding van dit onderzoek is dat het minder overvloedig geven van zuurstof 
praktisch haalbaar is en geen verhoogd risico geeft op zuurstoftekort.

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de relatie tussen de mate van 
hyperoxie en veranderingen op de bloedsomloop, doorbloeding van de klei-
ne haarvaatjes onder de tong en het transport van zuurstof door het lichaam 
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van gezonde vrijwilligers. Hier hebben we aangetoond dat hyperoxie signifi-
cante vermindering van de doorbloeding van de tong veroorzaakt, terwijl er, 
doordat het hart minder gaat pompen, er niet meer zuurstof getransporteerd 
wordt. Deze veranderingen treden echter op bij matige en meer extremere 
vormen van hyperoxie en nauwelijks bij lichte hyperoxie. 

Hoofdstuk 5 is een evaluatie van alle onderzoeken (een ‘meta-analy-
se’) die de effecten van extreme hyperoxie op de bloedsomloop hebben 
onderzocht in gezonde vrijwilligers en verschillende soorten patiënten. Hieruit 
blijkt dat niet iedereen hetzelfde reageert op hyperoxie. De afname van de 
hoeveelheid bloed die het hart rondpompt door hyperoxie is in patiënten 
met hartfalen reageren veel groter dan in gezonde vrijwilligers of patiënten 
met vernauwde kransslagaders. De bloedsomloop van patiënten met een 
bloedvergiftiging lijkt daarentegen helemaal niet gevoelig te zijn voor hy-
peroxie. Ook dit onderzoek toont aan dat hyperoxie niet zorgt voor een ver-
hoging van het transport van zuurstof door het lichaam.

Omdat onduidelijk is hoe hyperoxie precies de vernauwing van bloed-
vaten veroorzaakt, hebben we in hoofdstuk 6 een aantal mogelijke mecha-
nismen onderzocht. In dit onderzoek zijn bloedvaten in een laboratoriumop-
stelling blootgesteld aan verschillende niveaus van hyperoxie en is bij elke 
stap gekeken of de werking van het bloedvat verandert. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de onderzochte bloedvaten niet gevoelig zijn voor hyperoxie. Dit re-
sultaat suggereert dat het signaal dat hyperoxische vaatvernauwing veroor-
zaakt afkomstig is uit het bloed of het weefsel dat rondom het bloedvat ligt.

In hoofdstuk 7 hebben we alle bestaande dierstudies naar de vaatver-
nauwende effecten van hyperoxie geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat 
vooral hele kleine bloedvaten reageren op zuurstof, in tegenstelling tot de 
relatief grote vaten die wij hebben onderzocht in hoofdstuk 6. Ook laat dit 
onderzoek zien dat niet alle bloedvaten hetzelfde reageren op hyperoxie. Zo 
treedt er minder vaatvernauwing op in bloedvaten van de darmen, terwijl er 
juist een sterker effect te zien is op de diameter van bloedvaten in spieren. 
Dit laatste kan gunstig zijn, omdat het bloed wordt omgeleid naar een (voor 
de zieke patiënt) belangrijker orgaan. Dit theoretisch gunstige effect vergt 
echter meer onderzoek.
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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat, in tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt, hyperoxie geen toename in het zuurstofaanbod teweeg-
brengt. Er is daarentegen wel een reële kans op een significante daling in 
de doorbloeding van organen die op zijn beurt de aan- en afvoer van voe-
dings- en afvalstoffen kan verstoren. Daarbij hebben wij laten zien dat het 
nastreven van lagere zuurstofwaardes in het bloed veilig is tijdens een hart-
operatie en opname op de intensive care. Er is meer onderzoek nodig naar 
de mogelijk positieve werking van hyperoxie op de herverdeling van bloed-
toevoer naar belangrijke organen. Op dit moment lijken de voordelen van 
hyperoxie echter beperkt en daarom adviseren wij om terughoudend te zijn 
in de mate van toediening van zuurstof aan zieke patiënten. 
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