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ABSTRACT
Probleemstelling
Traumatic Brain Injury (TBI) is wereldwijd een veel voorkomende oorzaak van mortaliteit en
blijvende invaliditeit. Strategieën om de outcome te verbeteren hebben hierdoor een
centrale rol gekregen in het actuele management van patiënten met een TBI. Het idee dat
therapeutische hypothermie een van deze strategieën kan zijn, is ter sprake gekomen na de
ontdekking dat het neuronaal letsel na een ischemisch insult in de hersenen kon
gemanipuleerd worden door variaties in hersentemperatuur (Georgiu & Manara, 2013).
Therapeutische hypothermie is vandaag de dag gekend onder de term Targeted
Temperature Management (TTM). Ondanks het feit dat het pathofysiologische inzicht
omtrent therapeutische hypothermie een neuroprotectief aspect bevat, wordt deze
interventie de laatste jaren in twijfel getrokken door publicaties van een aantal nieuwe
studies (Saigal, Sharma, Dhurwe, Kumar, & Gurjar, 2015).
Doelstelling
In deze specialisatieproef zullen we trachten de huidige evidentie en richtlijnen rondom
therapeutische hypothermie weer te geven en hieraan de verpleegkundige aandachtspunten
te koppelen. Wij kozen ervoor om de outcomes op neurologisch vlak en op vlak van
mortaliteit voorop te stellen om zo de effectiviteit van het toepassen van therapeutische
hypothermie na te gaan. Bijkomend werd het effect van koeling op de intracraniële druk
(ICP) nagegaan.
Methode
In het kader van onze literatuurstudie werden volgende databanken geraadpleegd:
“Medline” (PUBMED), “LIMO” en “Cochrane database of systematic review”. Daarnaast
includeerden we ook artikels via de sneeuwbalmethode. De gestelde limieten en de in- en
exclusiecriteria worden onderstaand weergegeven. Op basis hiervan werden 20 artikels
gebruikt om een antwoord te bieden op onze onderzoeksvraag.
Resultaten
De resultaten uit de literatuurstudie geven wisselend positieve en negatieve outcomes aan,
zowel op vlak van neurologische outcome als op vlak van mortaliteit en ICP-controle. De
heterogeniteit van de patiëntenpopulatie en het verschil in toegepaste studie-methode (bv.
verschil in definiëring standaardzorg, uitvoering bijkomende chirurgische interventies)
maken het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vooropgestelde
onderzoeksvraag. Echter kan een algemeen beeld gevormd worden over het belang van
temperatuurcontrole
in
de
behandeling
van
een
TBI.
De
focus
binnen
temperatuurmanagement bij een TBI ligt eerder op het vermijden van koorts en het
behouden van normothermie, dan op het toepassen van hypothermie.
Conclusie
Uit de literatuurstudie concluderen wij dat therapeutische hypothermie enkel en alleen nog
toegepast kan worden als laatste redmiddel in het behandelen van een verhoogde
intracraniële druk gezien de potentiële schade die deze interventie kan geven. De sleutel tot
een kwalitatieve verzorging waarbij zo weinig mogelijk complicaties optreden bij TBI is en
blijft het vermijden en behandelen van koorts. Dé behandelingsmethode bij TBI is dus het
streven naar een normothermie.
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WOORD VOORAF
In het kader van onze bachelor na bacheloropleiding intensieve- en spoedgevallenzorg te
UCLL Leuven campus Gasthuisberg, hebben wij deze specialisatie proef geschreven. Wij
voerden een literatuurstudie uit naar temperatuurmanagement op intensieve zorgen bij
patiënten met een traumatisch hersenletsel. Binnen deze literatuurstudie worden
verschillende aspecten rondom temperatuurmanagement belicht, waarbij de huidige
evidentie omtrent geïnduceerde hypothermie onze hoofdfocus is.
Gezien de evidentie omtrent temperatuurmanagement bij TBI-patiënten de laatste tijd een
“hot topic” is, wilden we ons graag verdiepen in deze materie. Daarnaast zagen we ook een
belangrijke verandering in de huidige evidentie aangaande geïnduceerde hypothermie bij
een traumatisch hersenletsel waardoor we extra gemotiveerd waren om deze literatuur te
bestuderen. Het resultaat van deze studie werd opgenomen in een poster waarbij een
visuele presentatie van de literatuurstudie weergegeven wordt. Daarenboven hebben we
drie verschillende flowcharts ontworpen omtrent temperatuurmanagement bij TBI-patiënten.
Deze geven een schematische weergave over een mogelijk therapieplan bij shivering,
verhoogde intracraniële druk en therapeutische hypothermie. Ons doel is de kennis omtrent
dit onderwerp op een duidelijke manier over te brengen naar het werkveld.
Het uitwerken van deze literatuurstudie was voor ons allen zowel op persoonlijk als
professioneel vlak een leerrijke ervaring. Dit onderwerp was niet eenvoudig te begrijpen
gezien het complexe pathofysiologisch proces achter een traumatisch hersenletsel, maar dat
maakte het ook juist erg boeiend. Wij hopen dat dit werk een meerwaarde kan zijn voor al
diegenen die meer willen weten over de toepassing van temperatuurmanagement op
intensieve zorgen, specifiek bij TBI-patiënten.
Doorheen het academiejaar werden wij ondersteund door onze promotor, An Kenis, en onze
inhoudsdeskundige, Yana Vanvoorden. Graag willen wij deze personen bedanken voor hun
feedback, hun begeleiding en hun steun. Daarnaast willen wij graag ook prof. dr. Meyfroidt
Geert bedanken voor zijn bijdrage aan dit werk aangaande het huidige protocol in UZ
Leuven over temperatuurmanagement bij TBI-patiënten. Tot slot willen wij graag onze
ouders, vrienden, familie en andere lectoren bedanken voor hun steun.

Ondergetekenden dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dit werk,
Mei 2019 te Leuven,
Kristien Nijssen
Sofie Van Ballaer
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INLEIDING
Traumatic Brain Injury (TBI) is wereldwijd een veel voorkomende oorzaak van mortaliteit en
blijvende invaliditeit. Elk jaar telt een TBI in Europa voor 1 000 000 ziekenhuisopnames en
is het de oorzaak van de meerderheid van de 50. 000 verkeersdoden. Daarnaast hebben
meer dan 10. 000 overlevenden van een TBI achteraf neurologische beperkingen. De
mortaliteit en lange termijn morbiditeit is hierdoor geassocieerd met een enorme financiële
en maatschappelijke belasting (Georgiu & Manara, 2013). In Europa is een traumatisch
hersenletsel de meest voorkomende oorzaak van blijvende invaliditeit bij mensen jonger dan
40 jaar en dit met een jaarlijkse kost van meer dan 33 miljard euro. Recente statistieken
tonen een toename van 21% in de incidentie van een traumatisch hersenletsel gedurende de
laatste vijf jaar. Deze toename is drie keer groter dan de toename van de populatie,
mogelijks door het toenemende verkeer en de vergrijzing (Andrews et al., 2015).
Ondanks
dit
alles,
is
het
management
van
een
traumatisch
hersenletsel
ondervertegenwoordigd binnen medisch onderzoek in vergelijking met andere
gezondheidsproblemen zoals een cardiaal arrest (Andrews et al., 2015). Het beperken van
secundaire schade na het initiële letsel is een cruciale component in het verbeteren van de
uitkomsten (Chiu & Hindson, 2017). Strategieën om de outcome te verbeteren hebben
hierdoor een centrale rol gekregen in het actuele management van patiënten met TBI. Het
idee dat therapeutische hypothermie een van deze strategieën kan zijn, is ter sprake
gekomen na de ontdekking dat het neuronaal letsel na een ischemisch insult in de hersenen,
kon gemanipuleerd worden door variaties in hersentemperatuur (Georgiu & Manara, 2013).
Meldingen van hypothermie als behandeling voor een hersenletsel deden hun opmars al in
de jaren 1940. Ondanks het feit dat de uitkomsten beter waren dan verwacht, beschreven
rapporten later dat mortaliteit door hypothermie evenzeer voorkwam (Chiu & Hindson,
2017). Het initiële enthousiasme over hypothermie werd dus gevolgd door een afname aan
aandacht in de jaren 1960-1980. Dit onder andere door het optreden van problemen bij het
induceren van hypothermie zijnde bloedings- en sepsis gerelateerde complicaties na het
langer en dieper koelen van patiënten (Saigal et al., 2015). Tegen de jaren 80 was er
opnieuw belangstelling voor hypothermie als therapie bij een TBI nadat experimentele
studies gunstige resultaten lieten zien in diermodellen waarbij een matige hypothermie werd
toegepast (Chiu & Hindson, 2017). Therapeutische hypothermie is vandaag de dag gekend
onder de term Targeted Temperature Management (TTM). TTM is een unieke en moderne
therapeutische modaliteit om nog levensvatbaar neurologisch weefsel te redden bij kritiek
zieke patiënten (Saigal et al., 2015).
Ondanks het feit dat het pathofysiologische inzicht omtrent therapeutische hypothermie een
neuroprotectief aspect bevat, wordt deze interventie de laatste jaren in twijfel getrokken
door publicaties van een aantal nieuwe studies waaronder de POLAR-studie van Cooper et
al., 2018. In deze specialisatieproef zullen we trachten de huidige evidentie en richtlijnen
rondom therapeutische hypothermie weer te geven en hieraan de verpleegkundige
aandachtspunten te koppelen. Achter de procedure hieromtrent gaat immers een uitgebreid
pathofysiologisch proces schuil, waarbij een verschil van slechts enkele °C voor de patiënt
een betere outcome kan betekenen, maar ook al snel heel wat complicaties teweeg kan
brengen. Dan is het aan ons als verpleegkundigen, die het dichtst bij de patiënt staan, om
deze complicaties te kennen en snel te herkennen om hierop te anticiperen.
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1. Methodologie of methode
1.1. PICO
Alvorens op zoek te gaan naar wetenschappelijke artikels, hebben we onze probleemstelling
afgebakend door middel van een PICO.
P

volwassen patiënten met een TBI op intensieve zorgen

I

geïnduceerde hypothermie

C

normothermie

O

neurologische outcome, mortaliteit

1.2. Onderzoeksvraag
Welke klinische evidentie bestaat er rondom temperatuurmanagement op intensieve zorgen
bij volwassen patiënten met een traumatisch hersenletsel, met als uitkomst een betere
neurologische functie en een daling van mortaliteit?
1.3. Zoekstrategie en zoektermen
In het kader van onze literatuurstudie werden volgende databanken geraadpleegd vanaf
oktober 2018 tot maart 2019: “Medline” (PUBMED), “LIMO” en “Cochrane database of
systematic review”. De databank Medline werd geraadpleegd door middel van volgende
(MeSH) termen [induced Hypothermia], [Brain injury, trauma], [Trauma, Nervous System]
in verschillende combinaties. Evenzeer werden vrije termen gebruikt in de databank Medline
waaronder “Targeted Temperature Management” en “TBI”. Binnen de databank LIMO
werden “traumatic brain injury”, “therapeutic hypothermia” en “intensive care unit” gebruikt
als zoektermen. Tot slot werd de Cochrane database geraadpleegd met de termen
“hypothermia” en “TBI”. Door middel van het instellen van verschillende limieten, welke
hieronder worden weergegeven, werden verschillende artikels verkregen. Na de databanken
geraadpleegd te hebben, werd de sneeuwbalmethode uitgevoerd. Hierbij werden bronnen uit
de geselecteerde artikels benaderd met als doel nog meer relevante literatuur te vinden. Een
overzicht van deze zoekstrategie kan u raadplegen in de bijlage 11.1.
De eerste limiet die werd gesteld was de grenswaarde van artikels welke maximum vijf tot
tien jaar oud mogen zijn om de recentste literatuur omtrent ons onderwerp te raadplegen.
Onze zoektocht werd ook gelimiteerd door enkel studies in het Engels weer te geven. Verder
werd ook de limiet “humans” ingesteld omdat er heel wat studies omtrent ons onderwerp
bestaan waarin de populatie dieren zijn. We includeerden enkel artikels van volgende types:
randomised controlled trial, systematic review, review, multi-center study en clinical trials.
Tot slot werd de filter “volledige tekst” sporadisch gebruikt in onze zoekopdracht zodat we
het volledige artikel konden raadplegen indien beschikbaar.
Op basis van volgende inclusiecriteria werden geselecteerde artikels geëvalueerd wat betreft
bruikbaarheid voor onze specialisatieproef: volwassenen vanaf 16 jaar; traumatisch
hersenletsel; geïnduceerde hypothermie; Engelstalige artikels; ICP-monitoring; mogelijkheid
tot koelen; Glasgow Outcome Score (GOS) als primaire outcome en indeling van ernst
volgens Glasgow Coma Scale (GCS). De exclusiecriteria welke gehanteerd werden waren:
kinderen en neonaten (onder de 16 jaar); penetrerend trauma; therapeutische hypothermie
na cardiaal arrest, wervelzuiltrauma en CVA; vermoeden van zwangerschap; niet humane
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studies en niet-Engelstalige artikels. In onze literatuurstudie werden tot slot 20 artikels
gebruikt om een antwoord te bieden op onze onderzoeksvraag.
2. Fysiologie van de hersenen
Hersencellen (neuronen) hebben een constante aanvoer van zuurstof en glucose nodig om
te overleven. Ons lichaam bevat autoregulatiemechanismen welke trachten deze aanvoer
constant te houden. Onze hersenen kunnen veel doen om bij zeer variërende
omstandigheden de cerebrale doorbloeding (CBF) constant te houden. Deze doorbloeding
wordt bepaald door de cerebrale perfusiedruk (CPP) gedeeld door de cerebrale
vaatweerstand (CVR). Om de autoregulatie te verduidelijken kan onderstaand voorbeeld
verheldering bieden. Als een staande persoon gaat liggen, zal de cerebrale perfusiedruk
dalen. De enige manier om de cerebrale doorbloeding constant te houden, is door de
cerebrale vaatweerstand te laten dalen. De hersenen bewerkstelligen deze daling door de
vaten te verwijden (PHTLS, 2016).
De cerebrale perfusiedruk is de druk die nodig is om het bloed door de hersencirculatie te
pompen. Deze druk is direct afhankelijk van de bloeddruk (gemiddelde arteriële druk) en de
intracraniële druk. Indien de intracraniële druk stijgt, zal de bloeddruk ook moeten stijgen
om een goede cerebrale perfusiedruk te creëren. Wanneer de bloeddruk deze stijging in druk
niet kan bijbenen, zal er steeds minder bloed door de hersenen stromen. Hierdoor kan een
ischemisch hersenletsel ontstaan met een verminderde hersenfunctie tot gevolg. Deze
gemiddelde arteriële druk (MAP) varieert onder normale omstandigheden tussen 85 en 95
mmHg. De intracraniële druk bij een volwassene is gewoonlijk lager dan 15 mmHg. De
cerebrale perfusiedruk (CPP) is in regel 70 tot 80 mmHg. Gezien iedereen een andere
cerebrale perfusiedruk drempel heeft waarboven de cerebrale doorbloeding voldoende is,
wordt ervan uitgegaan dat een cerebrale perfusiedruk van 60 tot 70 mmHg voldoende is
(PHTLS, 2016).
Samen met ons hersenweefsel zal bloed en liquor een druk uitoefenen tegen de schedel.
Deze druk heet de intracraniële druk (ICP). De fysiologie van verhoogde intracraniële druk
kan worden beschreven a.d.h.v. de Monroe-Kellie curve. Volgens dit principe geeft een
bijkomende massa of een toename in volume van één compartiment aanleiding tot
vermindering van andere intracraniële compartimenten of een verhoging van de
intracraniële druk. De hersenen kunnen niet verminderen in volume maar kunnen wel
compenseren. In de eerste fase wordt het cerebrospinaal vocht vanuit de schedel naar
beneden geduwd in het spinaal kanaal. Wanneer de massa toeneemt wordt ook het veneus
bloed uit de schedel geduwd naar de vena jugularis. De ICP kan dus bij een beperkte volume
toename onder controle worden gehouden door bovenstaande compensatiemechanismen.
Wanneer het volume van de compartimenten of een massa verder stijgt, zijn de
compensatiemechanismen niet meer in staat de ICP onder controle te houden. Kleine
intracraniële volumeveranderingen kunnen dan resulteren in grote ICP-stijgingen met kans
op secundaire hersenschade en eventueel inklemming. Een ander woord voor inklemming is
cerebellotonsillaire herniatie waarbij de hersenen (temporale kwab) als het ware omlaag
worden geduwd naar het foramen magnum (plaats waar het ruggenmerg de schedel verlaat)
waardoor de hersenstam geklemd raakt. Hierdoor kunnen vitale functies in het gedrang
komen welke gelegen zijn in de hersenstam (Meyfroidt, 2015). Een verhoogde intracraniële
druk (boven de 20 mmHg) resulteert in een verminderde cerebrale perfusie en cerebrale
bloedflow wat geassocieerd wordt met slechte outcomes en een verhoogde mortaliteit
(Meungtaweepongsa & Yodwisithak, 2018).

8

Helaas zijn de manieren om de cerebrale doorbloeding te meten niet eenvoudig waardoor de
cerebrale perfusiedruk wordt gebruikt om te schatten of de cerebrale doorbloeding
voldoende is. Voor het meten van de CPP heb je een bloeddrukmeter en een ICP-meting
nodig. In de meeste literatuur met betrekking tot een hersenletsel wordt de systolische
bloeddruk in plaats van de MAP gebruikt. Echter wijst evidentie erop dat bij patiënten met
een neurologisch letsel een systolische druk van meer dan 90 mmHg wenselijk is gezien
beschadigde hersenen vaak een hogere cerebrale perfusiedruk nodig hebben om het
autoregulatiemechanisme te activeren en de cerebrale doorbloeding constant te houden
(PHTLS, 2016).
3. Wat is een traumatisch hersenletsel (TBI)?
Volgens Dawodu & Kishner (2017) kan een traumatisch hersenletsel (TBI) worden
gedefinieerd als een niet-degeneratieve, niet aangeboren beschadiging van de hersenen
welke wordt veroorzaakt door externe mechanische kracht. Dit leidt mogelijks tot
permanente of tijdelijke beschadiging van cognitieve, fysieke en psychosociale functies. Van
den Brink & Lindsen (2016) zeggen dat het primaire hersenletsel een begin is van een
dynamisch pathologisch proces waarbij verdere beschadiging van de hersenen een groot
gevaar is. We vermijden de term craniocerebraal trauma omdat deze term ervanuit gaat dat
er ook een schedeltrauma is (Meyfroidt, 2015). De outcome en prognose worden bepaald
door enerzijds de primaire schade (het letsel zelf) en anderzijds de later optredende
complicaties (secundaire schade) die te voorkomen zijn (Van den Brink & Lindsen, 2016).
Therapeutische interventies zullen zich toespitsen op de secundaire fase na het initiële letsel
(Meyfroidt, 2015).
De weefselbeschadiging bij een primair letsel kan zich op verschillende manieren uiten. Hier
zien we twee grote groepen, namelijk de letsels door directe schade aan de bloedvaten en
letsels gerelateerd aan directe schade in zenuwen en hersencellen. Een contusie en een
hersenbloeding zijn voorbeelden van directe schade aan de bloedvaten. Diffuse axonale
schade is een voorbeeld van schade aan de zenuwen. Hierbij is een beschadiging van de
axonen (lange zenuwuitlopers in de witte stof) over heel de hersenen aanwezig. Axonen
staan in voor de signaaloverdracht van prikkels. Scheuren in dit neuraal weefsel kunnen
evenzeer optreden waardoor er een volledige verbreking van het axon ontstaat (Meyfroidt,
2015).
Volgend op het initiële letsel zullen er een aantal cellulaire mechanismen ontstaan die
uiteindelijk leiden tot weefselschade, degeneratie van de witte stof en uiteindelijk de dood
van neuronen. Deze biochemische cascade kan tot enkele dagen na het oorspronkelijke
letsel aanhouden en schade berokkenen. De pathofysiologie achter secundaire schade bij
een TBI is multifactorieel en erg complex. Hieronder een korte schematische weergave van
de vereenvoudigde pathofysiologie van TBI. De ononderbroken lijnen geven de werkelijke
gevolgen weer, waarbij de stippellijnen mogelijke pathways voorstellen.
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Figuur 1. Vereenvoudigde pathofysiologie na een TBI (Xiong, Mahmood, & Chopp, 2013).
De initiële schade leidt tot een stimulatie van de neuronen met vrijzetting van overdadige
hoeveelheden stimulerende aminozuren (glutamaat en aspartaat). Hierdoor wordt een
massale instroom van calcium geïnduceerd. Deze zorgt voor een activatie van verschillende
enzymen welke de celstructuren beschadigen. Er treedt als het ware een zelfdestructieve
reactie op. Door de stressreactie na een trauma ontstaat er eveneens een verhoging van de
vrije radicalen in het bloed, welke potentieel schadelijk zijn. Door stoornissen in de
elektrolyten- en zuur-base huishouding raakt de structuur van de celmembranen verstoord
en treedt mitochondriale disfunctie op. Dit kan leiden tot celnecrose waarop de
inflammatoire respons wordt ingeroepen om deze cellen op te ruimen. Hierbij worden
schadelijke mediatoren en cytokines vrijgezet waardoor de bloed-hersenbarrière beschadigd
raakt met het gevolg dat eiwitrijke vloeistof uit de bloedbaan kan treden (Xiong et al.,
2013).
Deze cellulaire en moleculaire reacties leiden mogelijks tot de ontwikkeling van cytotoxisch
of vasogeen hersenoedeem met een volledig gestoorde autoregulatie tot gevolg. Hierdoor
zal het volume van de intracraniële inhoud groeien als gevolg op de vasculaire dilatatie rond
het letsel en oedeemvorming (PHTLS, 2016). Zodra deze volumetoename groter is dan de
compensatie capaciteiten van de intracraniële ruimte, welke eerder beschreven staan, stijgt
de intracraniële druk wat kan leiden tot ischemie en inklemming. We zien dat naast
oedeemvorming, dat door allerlei processen kan toenemen, het hemodynamische aspect
even belangrijk is gezien de rechtstreekse invloed op de cerebrale perfusie druk. Naast de
intracerebrale factoren zijn er ook de extracerebrale factoren welke een rol spelen in het
ontstaan van secundaire schade. Hiertoe behoort hypoxie, dat ontstaat door onvoldoende
afgifte van zuurstof aan de hersenen door problemen in de ademhaling, de bloedsomloop of
door verhoogde intracraniële druk. Alsook hypotensie, anemie, hypo- hypercapnie en hypo-
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hyperglycemie zijn extracerebrale factoren welke secundaire schade kunnen teweegbrengen
(Stocchetti et al., 2017).
De therapie bij TBI focust zich op het vermijden van secundaire hersenschade. Bij
slachtoffers waarbij een computertomografie abnormaal wordt bevonden, is ICP-monitoring
in de meeste gevallen aangewezen. De uitkomst van een patiënt met een traumatisch
hersenletsel wordt beïnvloed door de cerebrale perfusiedruk en de intracraniële druk
(Sadaka and Veremakis, 2012). Het beleid na een TBI bestaat uit meerdere componenten
waarvan temperatuurmanagement er één is.
4. Temperatuurmanagement
Temperatuurmanagement
is
meer
op
de
voorgrond
komen
te
staan
als
behandelingsmethode bij kritiek zieke neurologische patiënten. Er werden echter gunstigere
neurologische uitkomsten verkregen in de therapeutisch hypothermie groep (52,4%)
vergeleken met de normothermie groep (26,9%) en de groep zonder enig temperatuur
management (20,7%). Dit suggereert dat TTM effectiever is in vergelijking met helemaal
geen temperatuur management voor de behandeling van een TBI. Bijgevolg concluderen
Yokobori & Yokota (2016) dat gepaste thermoregulatie met TTM (waaronder therapeutische
hypothermie en normothermie valt) bij een TBI een meerwaarde kan bieden.
Het belangrijkste doel is om proactief de nadelige effecten van koorts te remmen door het
cerebrale metabolisme te verminderen, de bloed-hersenbarrière te stabiliseren, ischemische
depolarisatie te verminderen en de productie van vrije radicalen te beperken. Dit om zo
neuronale vernietiging en de daarmee gepaard gaande progressie van het letsel te
minimaliseren. Targeted-temperature management (TTM) kan gedefinieerd worden als elk
proces waarbij men een specifieke temperatuur bereikt, met de intentie secundaire
processen die schade teweeg kunnen brengen te voorkomen (Chiu & Hindson, 2017).
Temperatuurmanagement is met andere woorden een overkoepelende term voor
interventies welke betrekking hebben op het reguleren van de temperatuur met een
therapeutisch of preventief doel.
4.1. Fysiologie
Onze lichaamstemperatuur wordt geregeld door een homeostase-systeem dat bestaat uit
een thermoregulatiecentrum, centrale en perifere temperatuursensoren en effectorsystemen. De sensoren voor de lichaamstemperatuur bevinden zich vooral in de hersenen,
in het ruggenmerg en in de thoraxholte. Deze sturen informatie door naar
temperatuurgevoelige neuronen in het thermoregulatiecentrum in de hypothalamus. In het
thermoregulatiecentrum wordt een zogenaamde referentietemperatuur (“setpoint”) bepaald.
Het lichaam is echter in staat om bij variërende omstandigheden een constante temperatuur
van ongeveer 37°C in stand te houden (Knockaert, 2007).
In de zone waar het thermoregulatiecentrum is gelegen, bevinden zich drie soorten
neuronen namelijk warmtegevoelige, koudegevoelige en thermoneutrale neuronen.
Warmtegevoelige neuronen ontladen meer wanneer de lichaamstemperatuur of de lokale
temperatuur in de hersenen oploopt en activeren dan de mechanismen van warmteafgifte.
Hierbij worden de koude gevoelige neuronen geïnhibeerd waardoor de warmteproductie
afneemt (Knockaert, 2007). De warmteproductie onder normale omstandigheden is het
gevolg van talloze biochemische processen die exotherme chemische reacties zijn. Onze
spieractiviteit, de spiertonus en de rilreactie zijn belangrijke bronnen van warmteproductie.
Warmteverlies kan plaatsvinden door de ademhaling (niet regelbaar), de huid (regelbaar
door wisselende doorbloeding) en door zweten. Onze lichaamstemperatuur wordt constant
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gehouden door de balans tussen warmteproductie en warmteverlies aan te passen.
Omgevingsfactoren waaronder luchttemperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid zijn
belangrijke variabelen welke een invloed kunnen hebben op onze balans (Vanbrabant,
2016).
Indien we kijken naar de thermoregulatie in de hersenen zien we belangrijke verschillen.
Ondanks het feit dat de hersenen maar 2 tot 3% deel uitmaken van het totale
lichaamsgewicht, zijn ze verantwoordelijk voor 20 tot 25% van de totale consumptie van
zuurstof en glucose in het lichaam. Daarnaast ligt het metabolisme in de hersenen hoger.
Ongeveer 95% van glucose wordt gemetaboliseerd op een aerobische wijze. Zowat 40% van
dit metabolisme wordt gebruikt voor het aanmaken van energie (ATP) en 60% hiervan wordt
omgezet in warmte. In normale omstandigheden is de productie van warmte in de hersenen
in balans met het verlies. In tegenstelling tot andere organen zoals de spieren kan de
warmte in de hersenen zich niet eenvoudig verspreiden door de aanwezigheid van een
schedel. De temperatuur in de hersenen wordt dan ook bepaald door de lokale productie van
warmte, de temperatuur van het bloed en de cerebrale bloeddoorstroming. Het metabolisme
van neuronale energie wordt voornamelijk gebruikt voor het herstel van het
membraanpotentiaal na een cel-depolarisatie. Dit suggereert een relatie tussen cellulair
metabolisme en elektrische activiteit. Gezien een groot deel van de energie wordt gebruikt
voor dit neuronaal metabolisme en uiteindelijk wordt omgezet in warmte, is
warmteproductie een belangrijk kenmerk van de cerebrale metabolische activiteit. Een
verhoogde hersenactiviteit en dus een verhoogd metabolisme zal resulteren in een
verhoging van de temperatuur. De cerebrale bloedstroom wordt mee beïnvloed door
veranderingen in temperatuur waarbij deze temperatuursveranderingen recht evenredig zijn
met veranderingen in het cerebrale metabolisme. Gezien de relatie tussen de cerebrale
bloeddoorstroming en het metabolisme, zal een temperatuurschommeling op beide
componenten een invloed hebben. Zo zal een lagere temperatuur resulteren in een
verminderd metabolisme en een verminderde bloeddoorstroming wat leidt tot een
verminderd intracerebraal vaatvolume en intracraniële druk (Mrozek, Vardon, & Geeraerts,
2012).
Naast de cerebrale bloeddoorstroming en het metabolisme, is de concentratie van CO2 ook
afhankelijk van de temperatuur. Als de temperatuur afneemt zal de hoeveelheid CO 2productie ook afnemen. Bovendien neemt de CO2-productie ook af bij een verminderd
metabolisme wat eveneens door een verminderde lichaamstemperatuur ontstaat. Deze
veranderingen in de PaCO2 veroorzaken veranderingen binnen het zuur-base evenwicht.
Indien de temperatuur verlaagt en de CO2-productie afneemt ontstaat er alkalose. Een
verminderd CO2-gehalte resulteert in vasoconstrictie wat leidt tot een verminderde
intracraniële druk. Echter zien we door het verminderd metabolisme een verminderd
zuurstofverbruik wat maakt dat de PaCO2 ook vermindert. Het verminderd zuurstofverbruik
zou gunstig kunnen zijn in gebieden met een hoog ischemisch risico, echter wordt dit effect
tegengewerkt door een toename in affiniteit (binding/aantrekking) van hemoglobine voor
zuurstof waardoor er een belemmering van diffusie van zuurstof optreedt. Evenzeer zien we
dat de ontstekingsreactie van het lichaam afhankelijk is van de temperatuur. De leukocyten
(witte bloedcellen) vermeerderen bij een temperatuursverhoging. De veranderingen in
inflammatoire processen kunnen een belangrijke rol spelen in de posttraumatische cascade.
Bovendien is de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière mogelijks ook
temperatuurafhankelijk. Een verhoging van de temperatuur in de hersenen kan
endotheelcellen beschadigen wat leidt tot een diffusie van eiwitten door de bloedhersenbarrière, wat bijdraagt tot oedeemvorming (Mrozek et al., 2012).
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4.2. Mechanismen
Als de warmteproductie groter is dan het warmteverlies zal de warmte concentratie en dus
de lichaamstemperatuur stijgen. Omgekeerd, zal de lichaamstemperatuur dalen als de
warmteproductie kleiner is dan het warmteverlies. In warme omstandigheden zullen de
onderhuidse zweetklieren hun zweet afscheiden, welke via zweetklieren door de poriën op
het huidoppervlak terecht komt. Dit zorgt voor warmteverlies door middel van evaporatie.
Hierbij gaat heel wat essentieel water verloren. Daarnaast zullen de kleine spiertjes onder
het huidoppervlak (musculi arrectores pilorum) relaxeren. Op deze manier zullen de
haarfollikels en hun haartjes niet rechtop komen te staan waardoor de luchtflow over de
huid toeneemt en er warmteverlies via convectie plaatsvindt. Vervolgens zal er ook
vasodilatatie van de arteriolen optreden, waardoor de bloedflow naar de oppervlakkige
capillairen in de huid vergroot en warmteverlies optreedt via convectie en conductie; twee
verschillende manieren van warmteoverdracht. Omgekeerd zal in koude omstandigheden
gestopt worden met de productie van zweet, de arteriolen die het bloed van de
oppervlakkige onderhuidse capillairen naar centraal brengen zullen in vasoconstrictie gaan
en de spieren zullen de boodschap krijgen van het thermoregulatiecentrum om te beginnen
shiveren (rillen). Extreme omgevingsfactoren of ziekteprocessen kunnen ertoe leiden dat
deze fysiologische regulatie niet volstaat in het behouden van een normale
lichaamstemperatuur. Dit kan verschijnselen zoals onderkoeling of oververhitting met zich
meebrengen (Saigal et al., 2015).
De vier mechanismen om warmte te verliezen zijn convectie (de afgave van warmte aan
kouder materiaal bv. via ice-packs, infusie van koude vloeistoffen), conductie (het afgeven
van warmte aan de omgeving door de luchtstroom), radiatie (afgifte van warmte door
uitgaande straling; het blootleggen van de huid) en evaporatie (afgifte van warmte door het
verdampen van water op de huid bv. zweten, door gebruik van water sprays). Alle middelen
die gebruikt worden om een patiënt te koelen werken voornamelijk in op het vergroten van
de convectie en conductie, waarbij vooral conductie het grootste aandeel heeft in het
warmteverlies, daar dit voor 20-30% verantwoordelijk is voor het warmteverlies (Sagial et
al., 2015).
4.3. Temperatuurmanagement op drie niveaus
4.3.1. Normothermie
Volgens Vanbrabant (2016) is normothermie een temperatuur tussen 35,8°C en 37,2°C
welke constant is ondanks omgevingsfactoren en fysieke activiteit. De term
lichaamstemperatuur is niet altijd even duidelijk te definiëren. Werkelijk betekent het de
gemiddelde temperatuur van het gehele lichaam, hoewel men vaak de orale of rectale
temperatuur als zodanig bestempeld. Er is een belangrijk verschil in inwendige en
uitwendige temperatuur. De inwendige temperatuur wordt vaak gebruikt als
kerntemperatuur welke gemiddeld rond 37°C ligt. De uitwendige temperatuur (de huid), ook
wel schiltemperatuur genoemd, ligt aanmerkelijk lager.
Het lichaam streeft een constante kerntemperatuur na, aangezien alle lichaamsprocessen
temperatuur-afhankelijk zijn. Een verklaring voor deze processen bevindt zich op moleculair
niveau. Onze enzymen, een soort eiwitten, zijn moleculen welke zorgen voor het ontstaan
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van chemische reacties. De vorm van deze moleculen is afhankelijk van de temperatuur.
Een temperatuur van 37°C is een omgeving waarin enzymen optimaal kunnen functioneren.
Een verandering in temperatuur leidt tot een verandering in vorm, ook wel denaturatie
genoemd. Indien eiwitten denatureren zijn ze niet meer in staat hun functie uit te oefenen,
wat resulteert in verstoorde lichaamsprocessen; met het gevolg dat het lichaam niet meer
normaal kan functioneren en schade oploopt (Teez, 2010).
4.3.2. Gestegen lichaamstemperatuur
Hyperthermie kan worden gedefinieerd als een basale temperatuur boven 38°C. Koorts is
een type van hyperthermie welke veroorzaakt kan worden door een infectie waarbij de
kerntemperatuur verhoogt. Een verhoogde “set-point” van de temperatuur in het
thermoregulatiecentrum zet verdere temperatuurverhogende mechanismen in gang. Koorts
wordt gedefinieerd als een kerntemperatuur van 38,3°C. Hyperpyrexia is een erg hoge
kerntemperatuur van >40°C waarbij een temperatuur >41,5°C als levensbedreigend wordt
beschouwd (Faulds & Meekings, 2013). Hoewel de meeste literatuur koorts meldt in relatie
tot de kerntemperatuur, is de hersentemperatuur vaak hoger dan de kerntemperatuur van
het lichaam. Het verschil tussen de hersen- en kerntemperatuur is 2°C afhankelijk van
kenmerken van de patiënt, plaatsing van de sonde en interacties met andere fysiologische
variabelen (Badjatia, 2009).
Het onderscheid tussen koorts en hyperthermie (centrale koorts) kan gemaakt worden op
basis van klinische context. Het zijn twee verschillende fenomenen, zowel in prognose als in
fysiologie. Hyperthermie treedt op wanneer de balans tussen warmteproductie en
warmteverlies zodanig verstoord raakt dat de lichaamstemperatuur hoger oploopt dan de
centrale regelwaarde. Met andere woorden, het regelmechanisme in deze situatie faalt
waardoor zeer snel een levensbedreigende temperatuurstijging kan ontstaan. Er is sprake
van een ongecontroleerde stijging van de temperatuur. Deze centrale koorts kan optreden
door omgevingsfactoren (hitte), door geneesmiddelen (SSRI’s), door drugs of door
aantasting van het thermoregulatiecentrum (TBI, hersentumoren, aangeboren afwijkingen).
De homeostatische mechanismen welke de temperatuur regelen zijn niet meer intact
(Knockaert, 2007). Er kan sprake zijn van een overmatige warmteproductie, een gestoorde
warmteafgifte of een gestoorde thermoregulatie (Vanbrabant, 2016).
Koorts daarentegen, is een gecontroleerde stijging van de lichaamstemperatuur welke het
gevolg is van een verdedigingsreactie van het lichaam. Hierdoor zal er een hogere instelling
van de referentietemperatuur (setpoint) ontstaan en dit door de inwerking van cytokinen.
Koorts is een element van de ontstekingsreactie. Het is een, door cytokinen aangestuurde,
complexe reactie die levensbedreigend kan zijn. Dit door de effecten van cytokinen op de
circulatie en cellulaire oxygenatie en niet door de verhoging van de temperatuur op zich. Dit
is gecontroleerd, wat wil zeggen dat deze temperatuurstijging zal plaatsvinden tot er een
nieuw evenwicht is bereikt. Het lichaam tracht het instelpunt te verhogen, maar binnen
homeostatische grenzen te houden. Hierbij zullen de mechanismen van warmteverlies
normaal functioneren en is er geen gevaar voor een levensbedreigende temperatuurstijging.
Onder invloed van pyrogene cytokinen worden de warmtegevoelige neuronen geremd
waardoor er minder warmteverlies zal plaatsvinden. Daarnaast zal door het wegvallen van
de inhiberende functie van de koudegevoelige neuronen de warmteproductie verhogen
(Knockaert, 2007). Naast een infectie, kan ook weefselbeschadiging, maligne ziekten,
trombo-embolie en immunologische stoornissen aanleiding geven tot koorts (Vanbrabant,
2016).
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Hyperthermie veroorzaakt een verhoogde afgifte van zelfdestructieve aminozuren en vrije
radicalen welke de bloed-hersenbarrière nog meer beschadigen, met een toename in
oedeemvorming als gevolg. Koorts verhoogt evenzeer het inflammatoir proces wat resulteert
in cerebraal oedeem en neuronale dood. Dit is een gevolg van een gedaalde calcium influx,
een verhoogde productie aan vrije radicalen en een massieve vrijzetting van catecholamines
in het bloed (Mrozek et al., 2012). Koorts veroorzaakt intracraniële hypertensie door de
toename in cerebrale bloedflow ten gevolge van een verhoogd metabolisme. Wanneer deze
symptomen tezamen optreden bij een patiënt veroorzaakt dit significant slechtere
neurologische uitkomsten (Bonds et al., 2015; Mrozek et al., 2012; Sadaka & Veremakis,
2012). Een elevatie van de lichaamstemperatuur bij een traumatisch hersenletsel wordt in
verband gebracht met een verhoogde mortaliteit en verlengde hospitalisatie (Rincon, 2018).
Volgens de EURO-THERM-studie is het behouden van normothermie en het voorkomen van
temperatuursverhoging geassocieerd met betere outcomes bij ernstige traumatische
hersenletsels (Rincon, 2018).
4.3.3. Geïnduceerde hypothermie
Therapeutische hypothermie is de lichaamstemperatuur van een patiënt intentioneel laten
dalen tot onder 36,0°C. Dit is een gecontroleerde daling van de kerntemperatuur wat wil
zeggen dat potentieel schadelijke effecten worden onderdrukt. Geïnduceerde hypothermie
kan in drie categorieën worden verdeeld namelijk, milde hypothermie (35°C-36°C), matige
hypothermie (30°C-35°C) en diepe hypothermie (< 30°C). Op intensieve zorgen wordt
meestal milde tot matige hypothermie toegepast aangezien het risico op cardiale aritmieën
stijgt wanneer de temperatuur onder 30°C zakt (Rincon, 2018).
Ieder neuronaal letsel (zowel direct als indirect) leidt tot een verhoogde vorming van vrije
zuurstofradicalen, een overmatige vrijzetting van glutamate en dysfunctie van de
ionenpomp. Uiteindelijk leidt dit tot een overmatige calcium influx en lekkage vanuit de
wand van de capillairen, leidend tot cytotoxisch oedeem. Hypothermie is neuroprotectief
omdat het al deze vier mechanismen afremt. Zoals eerder vermeld, daalt daarnaast het
cerebraal metabolisme met 8% bij elke daling van de temperatuur met 1°C, wat leidt tot
een daling in cerebraal metabole zuurstofvraag. Hierop zal de cerebrale doorbloeding
verminderen en de intracraniële druk afnemen (Saigal et al., 2015).
4.3.3.1. Verschillende fasen gedurende therapeutische hypothermie
(1) Inductie
In de inductiefase zal de lichaamstemperatuur doelbewust veranderen naar een lagere,
gewenste temperatuur (target). Deze fase duurt meestal 60 tot 80 minuten en dient relatief
snel te gebeuren, maar de exacte snelheid die nodig is om de outcome van een patiënt te
verbeteren is echter niet helemaal duidelijk (Saigal et al., 2015).
In de eerste NABISH-trial (National Acute Brain Injury Using Hypothermia) van Clifton et al.
(2001) werd een tijdsinterval van 8 uur genomen in het bereiken van de doeltemperatuur.
Door de vele kritiek op deze lange inductietijd, werd een tweede multicenter controlled trial
(NABISH II) uitgevoerd waarbij het effect van een snellere inductie werd geëvalueerd. De
doeltemperatuur was 33°C en werd bekomen na 4,5 uur. Binnen deze studie werd geen
verschil gevonden in neurologische uitkomsten tussen de interventiegroep met hypothermie
en de controlegroep met normothermie. Tevens werd er geen verschil vastgesteld wat
betreft de outcome mortaliteit. Een belangrijke bevinding in deze tweede RCT was een
hogere incidentie van verhoogde intracraniële druk waardoor andere interventies nodig
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waren in de hypothermie groep om de intracraniële druk te laten dalen. Evenzeer was er een
toename in complicaties binnen de hypothermie groep (Chiu & Hindson, 2017).
De periode van inductie kan leiden tot hypovolemie en hypotensie waarbij een korte periode
de uitkomst van een TBI kan verslechteren met een toename in morbiditeit en een
verdubbeling in mortaliteit tot gevolg (Chiu & Hindson, 2017). Uit meerdere trials is
eveneens gebleken dat hoe vroeger hypothermie wordt geïnitieerd, hoe waarschijnlijker het
is dat er voordelige effecten zullen optreden (Yokobori & Yokota, 2016). De invloed van het
verschil in de snelheid van het bereiken van de doeltemperatuur op de uitkomst werd niet
alleen door bovenstaande auteurs gerapporteerd, maar ook Watson, Shepherd, Rhodes &
Andrews (2018) stelden vast dat de uitkomst mortaliteit verschilt naargelang het
tijdsinterval binnen inductie. Bij patiënten waar inductie vroeg werd geïnitieerd (< 24u na
het letsel) was er een statistisch significant hogere mortaliteit in de normothermie groep in
vergelijking met de therapeutische hypothermie groep (p = 0,0004). Wanneer hypothermie
later werd toegepast (> 24u na het letsel) was er geen significant verschil in mortaliteit (p =
0,51). De richtlijnen van de Brain Trauma Foundation raden aan om binnen de 2,5 uur het
target van hypothermie te behalen en dit minimaal 48 uur aan te houden gezien het gebrek
aan wetenschappelijke evidentie over de duur en inductie snelheid van therapeutische
hypothermie (Chiu & Hindson, 2017).
Preklinische literatuur heeft aangetoond dat de grootste voordelen van TTM worden
verkregen wanneer de therapie binnen enkele uren start na het initiële letsel. Studies
waarbij er een langere periode zat tussen het letsel en de start van TTM leverden
tegenstrijdige resultaten op, suggereerden minder duidelijke voordelen van therapeutische
hypothermie en toonden een correlatie aan tussen de snelheid van de inductie en de duur
van TTM. Proeven op dieren hebben aangetoond dat het therapeutisch venster voor
hypothermie onder 6 uur is, ongeacht het type letsel (Madden et al., 2017).
Bij het verlagen van de lichaamstemperatuur, zal het lichaam trachten warmteverlies te
voorkomen door middel van vasoconstrictie. Indien deze vasoconstrictie niet langer effectief
is, zal het lichaam beginnen rillen om het warmteverlies tegen te gaan. Shiveren tijdens het
verlagen van de temperatuur is dus een frequent probleem (Birrer et al., 2017). Patiënten
beginnen doorgaans te shiveren vanaf een temperatuur van 35,5°C en stoppen spontaan
wanneer een temperatuur onder 33,5°C bereikt wordt (Saigal et al., 2015).
Bij het behouden van normothermie en geïnduceerde hypothermie willen we deze respons
voorkomen omdat dit de lichaamstemperatuur en het metabolisme verhoogt, waardoor de
intracraniële druk toeneemt. Evenzeer kunnen potentiële voordelen van hypothermie
hierdoor verdwijnen. Volgens de guideline van Madden et al. (2017) is het detecteren van
shivering een uitdaging. Er is geen huidige continue monitoring beschikbaar welke
symptomen van shivering detecteert. Doch zijn er verschillende studies welke een
gestandaardiseerd hulpmiddel hebben geïntroduceerd die de detectie van shiveren mogelijk
maakt. De Bedside Shiver Assessment Scale (BSAS) wordt wereldwijd gebruikt als
hulpmiddel binnen TTM; nochtans gaat het hier om een subjectieve score en de
waakzaamheid van de zorgverlener. Deze schaal bestaat uit vier scores waarin de mate van
aanwezigheid van shivering geobserveerd wordt. Nul representeert geen tekens van
shivering, terwijl drie betekent dat er ernstige tekens van shivering aanwezig zijn (Birrer et
al., 2017). Daarbij zijn er gradaties in shivering veroorzaakt door een verschil in
koelmethodiek. Zo ziet men dat oppervlakkige koelmethodieken veel sneller leiden tot
shiveren gezien er in de huid meer receptoren zitten welke verantwoordelijk zijn voor het

16

ontstaan van shiveren (Jain et al., 2018). De BSAS schaal kan geraadpleegd worden in
bijlage 11.2.
Gebruik maken van een stapsgewijze aanpak waarin niet-farmacologische interventies in
combinatie met farmacologische interventies worden toegepast, en waarbij niet-sedativa op
de eerste plaats komen binnen farmacologische interventies, vormen een goed beleid voor
shivering (Madden et al., 2017). Onder niet farmacologische interventies wordt verstaan het
actief of passief verwarmen van de patiënt, gebruik van elektro-acupunctuur en het
opwarmen van de kerntemperatuur. In praktijk wordt het actief verwarmen het meest
gebruikt als methode. Sommige onderzoekers hebben gevonden dat, indien men de handen
verwarmd of in het gezicht verwarmde lucht laat circuleren, er een groter effect ontstaat in
het behandelen van shiveren gezien er in het gezicht en op de handen een hogere
concentratie aan temperatuursensoren zitten. Echter werd deze bevinding niet consistent
vermeld gezien opwarming tijdens hypothermie niet aangewezen is. Een verwarmd deken
zoals een bair-hugger bleek volgens het onderzoek van Badjatia et al. (2008) effectief in het
beperken van het metabolisch effect van rillingen op neuro-kritieke patiënten. Deze techniek
is veilig, niet duur en niet invasief. Deze techniek kan toegepast worden indien opwarming
aangewezen is (Jain et al., 2018).
Er is een breed scala aan medicijnen welke gebruikt kunnen worden in het onder controle
brengen van shivering. In het algemeen behoren de meest gebruikte middelen tot de
volgende klassen: analgesie, antipyretica, NSAID’s, arteriële vasodilatantia, opioïden,
anesthetica en sedativa en middelen voor neuromusculaire blokkade. Elke klasse wordt
geassocieerd met verschillende bijwerkingen welke de bruikbaarheid limiteert. Indien een
protocol gestuurde aanpak wordt toegepast, zien we een effectieve behandeling voor
shivering zonder oversedatie en paralyse (Jain et al., 2018).
Koortswerende middelen zouden beperkt effectief zijn gezien de thermoregulatie bij een
hersenletsel vaak verzwakt/vertraagt werkt. Het verzet de hypothalamus “setpoint” wat leidt
tot vasodilatatie en zweten. Magnesium zou vasodilatatie geven en zo het shiveren
reduceren. Alsook geeft het een toename in koelingssnelheid wat voor meer comfort zorgt
gezien er dan geopteerd kan worden voor oppervlaktekoeling. Het zou ook neuroprotectieve
functies bezitten. Het reducerend effect van shivering is minder dan bij het gebruik van
andere medicijnen maar het heeft weinig neveneffecten waardoor magnesium een klein
voordeel biedt ten opzichte van andere medicatie (Jain et al., 2018). Opioïden worden
wereldwijd gebruikt in de behandeling van shivering binnen TTM. Morfine, fentanyl,
alfentanil en meperidine zijn de meest gebruikte medicijnen binnen deze klasse waarbij
meperidine het meest effectief blijkt te zijn. Echter heeft deze medicatie een synergetisch
effect in gebruik met oppervlakteverwarming (Jain et al., 2018). Volgens DeRyke, Sealy, &
Rhoney (2010) kan meperidine leiden tot accumulatie bij hypothermie waardoor het
medicijn neurotoxisch wordt.
Dexmedetomidine (Dexdor) kan shiveren behandelen maar geeft hemodynamische
instabiliteit zijnde bradycardie en hypotensie. Patiënten die werden gesedeerd met behulp
van propofol maakten mindere periodes van shivering door t.o.v. patiënten welke behandeld
werden met thiopental. Echter geeft propofol wel een verhoogd risico op hypotensie en
propofol infusion syndroom bij langdurig gebruik. Het gebruik van midazolam heeft een hoog
sedatief effect en een laag risico op hypotensie. Echter is het gebruik van benzodiazepinen
geassocieerd met de ontwikkeling van een delirium. Ook ketamine blijkt effectief te zijn in
het behandelen en voorkomen van shiveren maar wordt niet als eerste keuze aanbevolen.
Indien alle voorgaande klassen falen, kan ook een neuromusculaire blokker gebruikt worden.
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Echter wordt het gebruik van deze klasse geassocieerd met een verlengde
hospitalisatieduur, verlengde kunstmatige ventilatie en een verhoogd risico op het
ontwikkelen van een ventilator-associated pneumonie (Jain et al., 2018). Volgens DeRyke et
al. (2010) is de rol van neuromusculaire blokkers beperkt binnen het management van
shivering gezien het de centrale trigger van shivering niet kan blokkeren.
Het artikel van Jain et al. (2018) beveelt aan de therapie voor shivering profylactisch te
starten bij het opstarten van TTM. Om de vier tot zes uur zou binnen TTM een geschikt
medicijn moeten worden gegeven. Magnesium kan intraveneus toegediend worden door
middel van bolussen of continue infusie waarbij een magnesiumgehalte van 3 tot 4 mg/dl
wordt gehandhaafd. De interventies dienen gekozen te worden naargelang de mate van
shivering.

Naast shiveren, zal er op metabool vlak tijdens de inductiefase bij de meeste patiënten
hyperglycemie optreden omdat in deze fase de pancreas minder insuline zal uitscheiden en
het lichaam bovendien minder gevoelig is voor insuline. Op vlak van elektrolytenbalans zal
er tijdens de inductiefase eerder hypokaliëmie, hypomagnesiëmie en hyponatriëmie
optreden omwille van het volumeverlies en de shift naar intracellulair. Tot slot, wordt
hypovolemie vaak gezien tijdens de inductiefase van hypothermie. Hypothermie leidt tot een
verhoogde veneuze return door vasoconstrictie, wat leidt tot een verminderde vrijzetting van
het antidiuretisch hormoon. Dit in combinatie met een verminderde reabsorptie door de
tubuli leidt tot “cold diuresis” (Saigal et al., 2015). Hierdoor kan hypovolemie en
elektrolytenverlies optreden. Daarnaast kan de viscositeit van het bloed hierdoor toenemen
(2% per 1°C daling van de centrale temperatuur), wat kan leiden tot problemen met de
microcirculatie (Polderman & Herold, 2009). Hypokaliëmie komt vaak voor tijdens de
inductie waarbij waarden <3,0 mmol/L geassocieerd worden met premature ventriculaire
contracties. Het aanhouden van een kaliumgehalte van 3,0–3,5 mmol/l gedurende inductie
en behoud is aangewezen in het voorkomen van hartritmestoornissen (Madden et al., 2017).
(2) Behoud
Binnen deze fase wordt getracht de temperatuur op het gewenste target te behouden met
zo weinig mogelijk fluctuaties in temperatuur (0,2-0,5°C). De duur van deze fase verschilt
(Rincon, 2018; Saigal et al., 2015).
Intracraniële hypertensie piekt meestal op dag 3 en dag 5 na de TBI door oedeemvorming.
Hierdoor kan hypothermie op lange termijn rebound intracraniële hypertensie voorkomen. In
de review van Ahmed, Bullock, & Dietrich (2016) wordt gezien dat intracraniële hypertensie
veel vaker voorkomt in situaties waarbij hypothermie gedurende een korte periode werd
behouden. In deze review wordt verwezen naar de meta-analyse van Fox, Vu en DoyleWaters (2010) waarin korte termijn en lange termijn koeling werden vergeleken wat betreft
mortaliteit. In de vier studies waar korte termijn koeling werd toegepast, kon geen
significant verschil vastgesteld worden tussen de hypothermie- (n= 264) en de
controlegroep (n= 252) welke standaardzorg verkreeg (p= 0,91). De acht studies waarin
koeling op lange termijn werd toegepast toonden een significant verschil wat betreft
mortaliteit tussen de hypothermie (n= 406) en de controlegroep (n= 405) (p= <0,00001).
Indien men deze 12 studies samennam en vergeleek in uitkomst op vlak van mortaliteit zag
men een duidelijk significant verschil, waarbij de mortaliteitsgraad hoger was in de
hypothermie groep in vergelijking met de groep die standaardzorg verkreeg (p< 0,0001).
Wat deze standaardzorg effectief inhoud, werd niet vermeld in de review.
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Een recente meta-analyse van 13 RCT’s (n= 1339) gaf aan dat, indien hypothermie langer
dan 48 uur werd aangehouden, er een potentieel voordeel zou zijn in neurologische uitkomst
(DeRyke et al., 2010). Alsook het artikel van Chiu & Hindson (2017) suggereert dat, indien
de doeltemperatuur maar voor 48 uur werd aangehouden, de periode te kort was om een
positief effect uit te oefenen op de primaire uitkomst, namelijk de Glasgow Outcome Scale
(GOS). Volgens een multi-center trial uit 2006 levert hypothermie, welke voor een langere
periode (4 tot 6 dagen) werd toegepast, een betere GOS1 zes maanden na het initiële letsel
ten opzichte van toepassing voor korte periodes (1 tot 3 dagen) (p< 0,05). In een verdere
analyse van de resultaten werd er geen verschil vastgesteld tussen beide groepen (korte en
lange termijn hypothermie) in het voorkomen van complicaties (Carney et al., 2016; Chiu &
Hindson, 2017; Dunkley & McLeod, 2016; Madden et al., 2017). Er kan worden
gesuggereerd dat milde hypothermie de outcome na een ernstig TBI verbetert, als de
koeling wordt aangehouden voor langer dan 48u (Yokobori & Yokota, 2016). De diepte van
hypothermie moet bepaald worden aan de hand van de intracraniële druk. De duur van
hypothermie is afhankelijk van de ernst van het letsel. Men beveelt aan langer dan 48 uur te
koelen gezien de piekperioden van verhoogde intracraniële druk plaatsvinden op dag 3 en
dag 5 (Ahmed et al., 2016).
Tot slot werd ook de invloed van de bereikte doeltemperatuur nagegaan. In een studie uit
2009 werd geprobeerd te verduidelijken of het koelen van patiënten tot 35°C (n= 30)
hetzelfde effect heeft in het verlagen van een verhoogde ICP als een afkoeling tot 33°C (n=
31) (temperatuur steeds rectaal gemeten). Daarnaast werd ook nagegaan of dit leidt tot
minder complicaties en verbeterde outcomes bij patiënten met een ernstig TBI (GSC < 5).
Er werd geen significant verschil aangetoond in verhoogde ICP en verlaagde CPP tussen
beide groepen (p> 0,05). Daarnaast werd ook geen significant verschil aangetoond wat
betreft de neurologische outcome op zes maanden (gemeten met de GOS). Het
mortaliteitspercentage neigde lager te zijn in de 35°C groep (27%, tegenover 48%
mortaliteit op 33°C) maar het verschil was niet statistisch significant (p= 0,0801). Op basis
hiervan concludeerden de onderzoekers dat koelen tot 35°C even effectief is als het koelen
tot 33°C. Deze single-center trial bevat echter belangrijke limitaties weergegeven in de
discussie (Dunkley & Mcleod, 2016; Madden & Devon, 2015).
Tijdens deze fase staat de preventie van infecties centraal. De immunologische status van
een patiënt in hypothermie gaat erop achteruit aangezien het hypothermmilieu schadelijk is
voor witte bloedcellen (verhindering van migratie en fagocytose). Daarnaast zorgt het voor
een vermindering van de activiteit van de pro-inflammatoire cytokines en een overactiviteit
van de anti-inflammatoire pathways. Deze mechanismen leiden bv. tot een hogere incidentie
van nosocomiale infecties bij patiënten met een TBI in therapeutische hypothermie
(Polderman & Herold, 2009; Rincon, 2018). Hypothermie zorgt ook voor een verminderde
gastro-intestinale motiliteit en eventueel zullen de patiënten daarom nood hebben aan
prokinetica om de peristaltiek te stimuleren en obstipatie te vermijden (Saigal et al., 2015).
Ondanks de verminderde metabole nood, zien we dat patiënten een energietekort kunnen
ontwikkelen gedurende TTM. Dit is meestal te verklaren door een verminderde motiliteit,
hoog residu, aspiratie en slechte absorptie (DeRyke et al., 2010).
(3) Opwarming

1

De Glasgow Outcome Score is een schaal welke vijf categorieën bevat waaronder overlijden, persisterende
vegetatieve status, ernstige beperking, matige beperking en lichte beperking (Olsen, 2014).
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Gedurende de derde fase zal de patiënt traag worden opgewarmd tot normothermie wordt
bereikt. Het is belangrijk dat dit traag gebeurt, wegens de neveneffecten die kunnen
ontstaan op verschillende orgaanniveau’s (bv. hypotensie, rebound ICP, activatie van de
systeem inflammatoire respons) (Rincon, 2018; Saigal et al., 2015). De neveneffecten die
optreden tijdens de opwarmingsfase zijn de omgekeerde van de inductiefase. Zo zal tijdens
de opwarmingsfase de insuline opnieuw afgescheiden worden en zijn werk doen, wat kan
leiden tot hypoglycemie. Ook op vlak van elektrolytenbalans zal het effect van de
inductiefase omkeren tijdens de opwarmingsfase waarbij vooral kalium de shift maakt van
intracellulair naar extracellulair waardoor hyperkaliëmie kan ontstaan (Saigal et al., 2015).
Dit is meteen ook een reden waarom de opwarming traag moet gebeuren; dan krijgen de
nieren namelijk de tijd om het teveel aan kalium uit te scheiden en zal er minder vlug
hyperkaliëmie ontstaan (Polderman & Herold, 2009).
Uit de literatuur blijkt dat hypothermie, gevolgd door een trage opwarming, maximale
protectie biedt wat betreft de door trauma geïnduceerde axonale schade, microvasculaire
schade en -dysfunctie en de uitbreiding van de contusie. Een snelle opwarming keert het
protectieve effect van de hypothermie om en verergert de trauma-geïnduceerde pathologie
en de functionele gevolgen (Yokobori & Yokota, 2016). Dit wordt veroorzaakt door een
rebound-effect van de systemisch inflammatoire respons, gekenmerkt door vasodilatatie,
hypotensie en een verhoogde intracraniële druk (Wilson & Della Penna, 2016).
Indien heropwarming te vroeg en te snel plaatsvindt, zullen potentiële voordelen van
hypothermie verloren gaan. Het traag opwarmen van een hypotherme patiënt is even
belangrijk als het begrijpen van het proces dat zich afspeelt bij een TBI. Deze vormen
essentiële onderdelen binnen de proactieve aanpak in de preventie van complicaties (Wilson
& Della Penna, 2016). Een belangrijk gevaar tijdens deze fase is een plotse verhoging van
de intracraniële druk welke gerapporteerd wordt in studies waarbij hypothermie voor korte
termijn (< 48 uur) werd toegepast (Chiu & Hindson, 2017). Er wordt een snelheid van 0,1°C
tot 0,2°C per uur voor heropwarming aanbevolen (Ahmed et al., 2016). Resultaten met
betrekking tot intracraniële druk worden in een verder hoofdstuk toegelicht.
4.3.3.2. Effecten van geïnduceerde hypothermie op ons lichaam
Hieronder worden verder nog enkele effecten en fenomenen besproken die ontstaan bij
hypothermie. Deze delen we op naargelang de drie grote stelsels (zenuwstelsel,
cardiovasculair stelsel en respiratoir stelsel). Daarnaast wordt ook kort de bloedstolling
besproken en de beïnvloeding van het medicatie-metabolisme. Deze fysiologische gevolgen
zijn van belang bij gekoelde patiënten op intensieve zorgen.
(1) Centraal zenuwstelsel
Hypothermie heeft een neuroprotectief effect. Zoals reeds bekend, daalt het cerebraal
metabolisme met 8% per 1°C daling in de lichaamstemperatuur (Saigal et al., 2015). Een
daling van het cerebraal metabolisme leidt tot verminderd zuurstofverbruik, vasoconstrictie
en een verminderd cerebraal bloedvolume wat resulteert in een daling van de intracraniële
druk. Evenzeer zal het de processen die ontstaan na het initiële letsel remmen (Ahmed et
al., 2016).
(2) Cardiovasculair stelsel
De polsfrequentie zal dalen wanneer de temperatuur zakt. Een lagere polsfrequentie leidt tot
een vermindering van de myocardiale zuurstofbehoefte en een verbetering van de
contractiliteit. Indien de lichaamstemperatuur daalt tot onder 35,5°C zal er een
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sinusbradycardie optreden. Wanneer de temperatuur verder daalt tot onder 32°C zal de
polsfrequentie verlagen tot 40-45x/min. Omwille van de gedaalde polsfrequentie zal de
cardiac output afnemen met ongeveer 25-40% (Saigal et al., 2015).
Het ECG van een hypotherme patiënt wordt gekarakteriseerd door een verlenging van het
PR-interval, verbreding van het QRS-complex en verlenging van het QT-interval, wat
uiteindelijk leidt tot het optreden van Osborne-golven of J-golven. Dit vereist geen
behandeling en ook een polsfrequentie van 40x/min bij een temperatuur van 32°C is een
normale reactie van het lichaam. Het risico op aritmieën is klein zolang de patiënt een
temperatuur behoudt die boven 30°C is. Atriumfibrillatie is de meest voorkomende aritmie in
deze omstandigheden en kan snel omslaan tot ventrikeltachycardie of ventrikelfibrillatie
indien de temperatuur onder 28°C daalt. Op deze lage temperaturen is het myocard minder
gevoelig voor defibrillatie en anti-aritmica. Dit is meteen ook de reden waarom we streven
naar een lichaamstemperatuur boven 30°C (Saigal et al., 2015).

Hypothermie leidt tot vasoconstrictie van de perifere arteriën en arteriolen wat de systeem
vasculaire weerstand verhoogt. Dit leidt tot een verhoging van de bloeddruk met ongeveer
10 mmHg. De centraal veneuze druk zal stijgen door een toename van de preload, omwille
van de ontstane vasoconstrictie (Saigal et al., 2015). Het vasoconstrictieve effect is minder
uitgesproken tot zelfs helemaal niet aanwezig in de cerebrale arteriën, waar zo de balans
tussen cerebrale bloedflow en cerebraal metabolisme behouden blijft of zelfs verbetert
(Polderman & Herold, 2009).
(3) Respiratoir stelsel
Hypothermie leidt tot een verminderd metabolisme en dus een verminderde CO 2-productie.
Dit wil zeggen dat, indien we deze patiënten met een normaal minuutvolume zouden
beademen, we hypocapnie veroorzaken. Deze hypocapnie leidt tot cerebrale vasoconstrictie
wat het letsel mogelijks verder zal verergeren. Daarom zal tijdens de inductiefase het
minuutvolume verlaagd moeten worden (Saigal et al., 2015). Verder dienen we ermee
rekening te houden dat bloedgassen, indien zo ingesteld, op 37°C geanalyseerd worden. Dit
leidt ertoe dat we de PaO2 en PaCO2 zullen overschatten en de pH zullen onderschatten. Het
is daarom belangrijk een eenduidige manier van analyse aan te houden (Polderman &
Herold, 2009).
(4) Bloedstolling
De stollingscascade is afhankelijk van enzymen, welke door hypothermie geïnactiveerd
kunnen worden. Bij een temperatuur onder 35°C zullen de bloedplaatjes niet meer optimaal
werken. De stolling raakt verstoord bij een temperatuur onder 33°C. Ondanks deze
stollingsdefecten is het risico op een klinisch significante bloeding klein (Saigal et al., 2015).
(5) Overige effecten: een veranderd medicatie-metabolisme
Door het toepassen van hypothermie vermindert de activiteit van een groot aantal
leverenzymen. Dit in combinatie met een verminderde perfusie naar de lever en een
verminderde productie van gal, leidt tot een verminderde excretie van medicatie. De spiegel
van de medicatie zal dus hoger komen te liggen en/of het effect zal langer aanhouden. Dit
gevolg zien we bijvoorbeeld bij het gebruik van vasopressoren, morfine en benzodiazepinen.
Omgekeerd zal het effect van andere vaso-actieve medicaties zoals adrenaline verminderd
worden (Polderman & Herold, 2009). Daarnaast vertraagt hypothermie de activiteit van
metabole processen waaronder absorptie, distributie en excretie waardoor er rekening

21

gehouden moet worden met een verlengde werking van medicatie binnen neurologische
assessments gedurende TTM (Madden et al., 2017).
4.4. Meetinstrumenten
Om aan temperatuurmanagement te doen hebben we een aantal controlepunten nodig om
zo het effect van de interventie te kunnen waarnemen op een objectieve manier. Hoewel de
symptomen van een verhoogde intracraniële druk gekend zijn door verpleegkundigen, is het
praktisch haast onmogelijk om aan de hand van deze klinische verschijnselen te bepalen of
een patiënt een verhoogde intracraniële druk heeft voordat tekenen van inklemming zich
voordoen. Daarnaast is het ook moeilijk te bepalen of één van de drukverlagende
procedures effect heeft gehad. Een meting van de intracraniële druk is noodzakelijk en
vormt eveneens een belangrijke voorspeller van de prognose (Gelmers, 2014).
De intracraniële druk kan gemeten worden met een ventriculo-externe drain welke
standaard wordt gekozen gezien men met deze drain zowel kan meten als draineren. Een
andere methode om de intracraniële druk te meten is een parenchymateuze katheter welke
enkel een meting kan uitvoeren omdat deze in het hersenweefsel zit. Echter is er bij deze
laatste methode een lager complicatierisico (Meyfroidt, 2015). Om een continue monitoring
van de cerebrale perfusiedruk uit te voeren hebben we ook een gemiddelde arteriële
bloeddruk nodig welke door middel van een arteriële katheter bekomen kan worden.
Bovenop onze intracraniële druk en cerebrale perfusiedruk is temperatuurmonitoring nodig.
Klinische ervaringsdeskundigen raden aan de temperatuur continu te monitoren gedurende
TTM (Madden et al., 2017). Hierbij kunnen we zowel het effect van onze therapie
waarnemen alsook weten wanneer ons target bereikt is. Een temperatuur kan op
verschillende manieren en op allerlei plaatsen gemeten worden. Wanneer we de
temperatuur van de patiënt willen monitoren is het cruciaal dat er gekozen wordt voor een
temperatuur die zo dicht mogelijk bij de centrale temperatuur van de patiënt ligt. De gouden
standaard voor deze centrale temperatuur is de temperatuur van het bloed, gemeten door
middel van een arteria pulmonalis katheter (Swan-Ganz katheter). De reden dat de
temperatuur van het bloed als gouden standaard verkozen wordt, komt door de
tijdsvertraging bij alle andere methoden (blaas, rectaal, slokdarm en oor) welke optreedt
tussen de meting van de werkelijke temperatuur en de gemeten temperatuur (Polderman &
Herold, 2009). Volgens Rincon (2018) zijn de voorkeursplaatsen voor de plaatsing van een
probe voor temperatuurmeting de hersenen, endovasculair, oesofagaal, in de blaas en
rectaal. Tympaan, oraal en axillair worden niet aanbevolen tijdens de gehele periode van
temperatuurmanagement (inductie-behoud-opwarming), gezien deze minder goed
overeenstemmen met de hersentemperatuur. Volgens de guideline van Madden et al. (2017)
is er minimale evidentie beschikbaar rondom endotracheale tube cuff-temperatuur
monitoring, niet-invasieve hersentemperatuur monitoring en arteria femoralis temperatuur
monitoring, welke allemaal vergelijkbaar waren bevonden. Men raadt aan een oesofagale
thermometer te gebruiken gedurende alle fasen van TTM. Indien dit niet beschikbaar is kan
een blaassonde thermometer gebruikt worden. In de bijlage 11.3. bevindt zich een tabel
waarbij een overzicht wordt weergegeven van de mogelijke meetplaatsen met hun voor-en
nadelen.
Naast onze monitoring hebben we ook een gestandaardiseerde methode nodig om het effect
van onze interventie te kunnen evalueren. De schaal die is aanbevolen om op een objectieve
manier het herstel te evalueren na een cerebraal trauma is de Glasgow Outcome Score
(GOS). Deze schaal geeft inzicht in het revalidatieproces welke doorlopen moet worden in de
terugkeer naar het dagelijkse leven. Wanneer we spreken over de neurologische outcome na
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een TBI heeft dit betrekking op het resultaat van de Glasgow Outcome Score. Deze schaal
heeft ook een uitgebreide versie nl. de glasgow outcome score-extended (GOS-e). Deze
schaal is een uitbreiding op de Glasgow Outcome Scale waarbij er in totaal acht categorieën
zijn in plaats van vijf (Olsen, 2014). Deze schaal kan u raadplegen in bijlage 11.4.
4.5. Methodieken binnen temperatuurmanagement
4.5.1. Normothermie
Normothermie kan op twee manieren verkregen worden. Ofwel is er een verhoogde
temperatuur waarbij we opteren voor koelmethodieken, ofwel is er een verlaagde
temperatuur waarbij we kiezen voor opwarming. De koelmethodieken staan vermeld in
bijlage 11.5. Een patiënt opwarmen om van therapeutische hypothermie naar normothermie
te gaan kan zowel passief als actief. Een passieve opwarming kan door middel van lakens en
dekens welke het warmteverlies kunnen reduceren, waar een actieve opwarming toegepast
kan worden door middel van verwarmde lucht of toediening van verwarmde vloeistoffen.

4.5.2. Hyperthermie en koorts
Normothermie kan op twee manieren verkregen worden. Ofwel is er een verhoogde
temperatuur waarbij we opteren voor koelmethodieken, ofwel is er een verlaagde
temperatuur waarbij we kiezen voor opwarming. De koelmethodieken staan vermeld in
bijlage 11.5. Een patiënt opwarmen om van therapeutische hypothermie naar normothermie
te gaan kan zowel passief als actief. Een passieve opwarming kan door middel van lakens en
dekens welke het warmteverlies kunnen reduceren, waar een actieve opwarming toegepast
kan worden door middel van verwarmde lucht of toediening van verwarmde vloeistoffen.
Antipyretica zorgen voor een remmende werking op pyrogenen. Acetylsalicylzuur en
paracetamol zijn de klassieke antipyretica. Beiden hebben een duidelijk synergetisch effect
en een combinatie van de twee leidt tot een forsere en langer aanhoudende daling van
koorts. Beide producten zijn als antipyreticum even werkzaam echter heeft acetylsalicylzuur
ook een ontstekingsremmende eigenschap. Het nadeel van het gebruik van paracetamol is
hepatotoxiciteit. Acetylsalicylzuur is prikkelend voor het maagslijmvlies, het remt de
bloedplaatjesaggregatie en interfereert in hoge dosis met de eiwitbinding van een aantal
geneesmiddelen zoals coumarinederivaten. De tweede lijn bevat de niet-steroïde antiinflammatoire drugs (NSAID). Ze maken geen deel uit van de routinebehandeling van koorts
gezien hun bijwerkingen, maar kunnen in bepaalde omstandigheden wel geïndiceerd zijn.
Corticosteroïden zijn goede antipyretica doch is hun effect niet zo uitgesproken als dat van
NSAID’s. Ze hebben enig effect op vasogeen hersenoedeem waardoor deze medicatie in
sommige situaties een voordeel kan bieden (Knockaert, 2007).
4.5.3. Geïnduceerde hypothermie
Zowel Saigal et al. (2015), Polderman & Herold (2009) als Ahmed et al. (2016) maken de
opdeling van methodieken in oppervlakkige koeling en centrale koeling. Oppervlakte koeling
werd vooral in vroegere studies gebruikt en omvatte het gebruik van ijsapplicatie,
koeldekens of -helmen. Deze methoden hebben meer tijd nodig om de doeltemperatuur te
behalen maar worden geassocieerd met minder ernstige complicaties. Nieuwe “gel pads”,
welke warmte beter geleiden, werden recent geïntroduceerd maar over de implicatie is nog
weinig bekend. Oppervlakkige koeling bevat alle niet-invasieve technieken zoals enerzijds
koeling op basis van lucht, zijnde koeling doormiddel van bv. ventilators. Anderzijds is er de
oppervlakkige koeling op basis van water zoals bv. ice packs. Centrale koeling is meer
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invasief en houdt bv. de infusie van koude vloeistoffen in maar ook extracorporele circulatie
en het gebruik van antipyretica behoren tot deze vorm van koeling. Endovasculaire koeling
zoals een “Coolgard” waarbij gebruik wordt gemaakt van een ballonkatheter in de vena
femoralis is efficiënter en sneller in het bereiken van de doeltemperatuur. Dit voorkomt
eveneens shiveren en maakt een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk waardoor
overshoot-hypothermie vermeden wordt. Omgekeerd zijn veneuze katheters invasief en zijn
de kosten voor koeling hoog, wat enkele belangrijke nadelen zijn (Amhed et al., 2016;
Polderman & Herold, 2009; Saigal et al., 2015).
Volgens Rincon (2018) is endovasculaire koeling te verkiezen boven de andere standaardtechnieken in het bereiken en behouden van de target temperatuur. Dit zou gepaard gaan
met minder shivering in vergelijking met de oppervlakkige koelingsmethoden, waardoor
deze patiënten minder nood hebben aan vervroegde interventies met sedativa zoals
propofol, midazolam of dexmedetomidine. Bovendien is endovasculaire koeling preciezer en
meer accuraat voor het behouden van een lagere temperatuur. Nieuwere technieken zoals
nasofaryngiale, oesofageale en intraperitoniale koeling zijn reeds ontwikkeld en getest maar
meer klinische ervaring omtrent deze technieken is nodig. Madden et al. (2017) beschrijft
dat geavanceerde koelmethoden (oppervlakte koeling, intravasculaire koeling, intranasale
koeling) resulteren in een sneller behaalde doeltemperatuur dan de standaardmethoden
zoals de ijsapplicatie en de koeldekens.
Bij de keuze voor een methode in de praktijk dienen de voor- en nadelen afgewogen te
worden. Algemeen kan er gesteld worden dat de nood aan speciale invasieve katheters het
nadeel is van de centrale methoden aangezien deze tijd vragen. De perifere katheter is de
snelste wat betreft de plaatsing en kan als een goede manier worden gezien om de koeling
reeds te starten (eventueel bovenop het gebruik van niet-invasieve middelen). Daarnaast is
er zoals bij iedere invasieve katheter risico op de vorming van een trombose of de
ontwikkeling van een katheter gerelateerde infectie (Polderman & Herold, 2009).
Bij niet-invasieve methodieken is de fase van onderhoud van de doeltemperatuur en de fase
van opwarming veel minder betrouwbaar. Daarbij wordt aangegeven dat het praktisch niet
haalbaar is om de temperatuur bij het gebruik van deze methodieken op de gewenste target
te houden. Mede door het feit dat het hele lichaam van de patiënt volledig bedekt moet zijn
(40-90% in de inductiefase, afhankelijk van de effectiviteit van het gebruikte middel). Het
langdurige en intensief gebruik van oppervlakkige koeling kan zorgen voor huidletsels,
hoewel dit risico relatief laag is (afhankelijk van de temperatuur van het gebruikte middel,
de duur van het gebruik en het type van materiaal). Een groot voordeel van deze nietinvasieve oppervlakkige methoden is dat deze techniek onmiddellijk kan opgestart worden
door verpleegkundigen waardoor er geen tijd verloren gaat (Polderman & Herold, 2009).
Minder gebruikte technieken zijn onder meer het gebruik van de infusie van een ijskoude
isotone oplossing, het gebruik van ventilatoren en ijskoude maagspoelingen. Echter is deze
laatste bewering tegenstrijdig met de EUROTHERM-trial en de POLAR-studie waarbij inductie
door middel van een bolusinfusie met een ijskoude isotone oplossing werd toegepast. Deze
methode werd door hen verkozen omdat deze techniek in de praktijk vaak werd toegepast,
aldus Andrews et al. (2015) en Cooper et al. (2018). De doeltemperatuur werd in beide
studies door middel van oppervlakte en systemische koeling behouden. De guideline van
Madden et al. (2017) besluit dat er te weinig bewijs is omtrent het injecteren van koude
saline (NaCl) bij volwassenen met een neurotrauma als therapie bij geïnduceerde
hypothermie.
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Binnen de oppervlakkige en centrale koeling zien we evenzeer een onderscheid in het koelen
van het gehele lichaam of selectieve koeling waarbij bijvoorbeeld enkel het gebied waar de
hersenen liggen wordt gekoeld. In een dubbelblinde RCT uit 2006 in China werd geen
significant verschil vastgesteld tussen selectieve hersenkoeling en systemische koeling.
Echter werd er wel een significant verschil vastgesteld tussen koeling in het algemeen en
normothermie (37°C) (p < 0,05) waarin beter scores (GOS van 4-5) in de hypothermiegroep
werden gerapporteerd. In de groep selectieve koeling werd een temperatuur van 33°C tot
35°C aangehouden door middel van een gekoeld hoofddeksel waardoor water circuleert van
4°C. Dit in combinatie met een nekband met ijsapplicatie. In de groep waar systemische
hypothermie werd toegepast, werd evenzeer een doeltemperatuur van 33°C tot 35°C
bekomen, en dit door middel van koeldekens en ijsapplicatie. De temperatuur werd in beide
groepen gemeten door middel van hersen en rectale temperatuurmonitoring. De Glasgow
Outcome score werd twee jaar na het letsel geëvalueerd. Deze score was echter hoger (4-5)
in de groep waarbij selectieve hersenkoeling werd toegepast (72,7%) in vergelijking met
systemische hypothermie (57,1%) en normothermie (34,8%) (p< 0,05) (Carney et al.,
2016; Chiu & Hindson, 2017). Gezien er talloze technieken bestaan om een patiënt af te
koelen, werden deze methodieken samen met hun voor-en nadelen in een tabel gegoten. In
bijlage 11.5. en 11.6. kan er respectievelijk een beknopte alsook een uitgebreide tabel
geraadpleegd worden over de koelmethodieken.
5. Het belang van temperatuurmanagement bij een traumatisch hersenletsel
Een TBI telt elk jaar voor één miljoen ziekenhuisopnames. Daarbij is een TBI
verantwoordelijk voor de meerderheid van de 50. 000 verkeersdoden. Ongeveer 10 000
patiënten die een TBI overleefden, ervaren neurologische beperkingen (Georgiu & Manara,
2013). Management in de vorm van protocollen bij een ernstig TBI heeft aangetoond dat de
resultaten van de patiënt verbeteren. Primaire eindpunten in het beheer van ernstige
traumatische hersenletsels omvatten het minimaliseren van cerebraal oedeem en
intracraniële druk, terwijl de cerebrale perfusiedruk en weefseloxygenatie worden
geoptimaliseerd om secundaire schade te voorkomen (Birrer et al., 2017).
Geïnduceerde hypothermie is de techniek die gebruikt wordt om een patiënt voor een
bepaalde tijd te koelen tot een temperatuur lager (32°C-35°C) dan de eigen
lichaamstemperatuur met als doel de patiënt te beschermen tegen ischemische
hersenschade, zowel globaal als focaal. Door de koeling worden de mechanismen van
secundaire hersenschade geminimaliseerd. Dit komt door de vermindering van de productie
van vrije radicalen, het behouden van de bloed-hersenbarrière, het verminderen van de
ernst van eventuele ionenstoornissen en het verhinderen van de vrijzetting van aminozuren.
Dit verhindert het ontstaan van cerebraal oedeem en verlaagt de ICP (Dunkley & McLeod,
2016). Daarenboven wordt gesteld dat een temperatuursverhoging een negatieve invloed
heeft op de neurologische outcome en mortaliteit waardoor het voorkomen en behandelen
hiervan centraal staat, binnen het temperatuurmanagement bij neurologische letsels. Het
streven naar normothermie indien er bij een patiënt temperatuursverhoging optreedt, is
aangewezen (Sadaka & Veremakis, 2012). Temperatuurmanagement bevat meerdere
aspecten dan enkel en alleen geïnduceerde hypothermie, waarin deze literatuurstudie tracht
verduidelijking te geven.
6. Resultaten
Een nieuwe variant van temperatuurmanagement is metabolic-targeted hypothermie (MTHT)
waarbij men streeft naar een metabolisch doel in plaats van een doeltemperatuur. In een
single-blind RCT bij patiënten met een ernstig TBI, gedefinieerd als patiënten met een
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Glasgow Coma Score van 3 tot 8, werden patiënten (n= 88) gerandomiseerd in de
metabolic-targeted hypothermie therapie (interventiegroep) (MTHT) of de body
temperature-targeted hypothermie therapie (BTHT) (controlegroep). De metabolische status
werd gemeten door middel van een indirect calorimetrie managementsysteem
gebruikmakend van bloedstalen. De temperatuur in de hypothermie groep was 32°C tot
35°C gedurende vijf dagen. Er werd bevonden dat de mortaliteitsgraad in de MTHT-groep
lager was in vergelijking met de BTHT-controlegroep. Het verschil was statistisch significant
(p=0,049) (Chiu & Hindson, 2017).
A. Neurologische outcome
In de NABISH-1 studie werden 368 patiënten gerandomiseerd in een controlegroep welke
standaardzorg kreeg en een interventiegroep waar hypothermie werd toegepast door middel
van oppervlakte koeling. De doeltemperatuur was 33°C die behaald werd binnen de acht uur
en werd aangehouden voor 48 uur. In deze studie werd geen verbetering in neurologische
uitkomsten bevonden gemeten door de Glasgow Outcome scale na zes maanden. Ondanks
het feit dat er in de NABISH-1 studie geen verbeterde uitkomsten werden gevonden bij het
gebruik van hypothermie werden er wel twee verrassende voordelen vastgesteld in de
hypothermie groep. Er werd aangetoond dat minder patiënten een verhoogde intracraniële
druk hadden en dat de patiënten die bij opname al hypotherm waren vervolgens betere
uitkomsten hadden in vergelijking met de groep die standaardzorg verkreeg (Chiu &
Hindson, 2017).
Ondanks de NABISH-1 studie bleef de rol van therapeutische hypothermie controversieel
gezien er rond éénzelfde tijd twee studies verschenen met tegenstrijdige uitkomsten op
basis van dezelfde onderzoeken o.a. Aibiki et al. (2000), Clifton et al. (1993; 2001), Jiang et
al. (2000), Marion et al. (1997), Shiozaki et al. (1993; 1999; 2001) terwijl ze afzonderlijk en
ver uit elkaar werden gepubliceerd. Een meta-analyse van Henderson et al. (2003)
concludeerde dat er geen duidelijk voordeel was van geïnduceerde hypothermie op de
mortaliteit maar men zag wel een kleine baat bij hypothermie in neurologische uitkomsten
gemeten door de Glasgow Outcome scale. Deze studie was tweemaal zo groot als de
NABISH-1 studie (8 studies; 748 patiënten). De meta-analyse van McIntyre et al. (2004)
concludeerde daarentegen dat therapeutische hypothermie wel een duidelijk voordeel biedt
op neurologisch vlak en mortaliteit (12 studies; 1069 patiënten) (Chiu & Hindson, 2017).
In de review van Madden & Devon (2015) wordt ook verwezen naar de NABISH-studies. In
beiden studies werd steeds de GOS-schaal gebruikt ter evaluatie. Waar de NABISH-1 studie
geen voordeel zag in de neurologische outcome zag de NABISH-II studie dit wel. Na zes
maanden werd een verminderde neurologische outcome (GOS) gezien bij vijf (van 15) van
de hypothermie patiënten (35°C) en bij negen (van 13) normothermie patiënten (indien
>38°C behandeling met acetaminophen en koeling dekens) (p=0,02). Deze bevinding wordt
bevestigd door de POLAR RCT van Cooper et al. (2018) waarin eveneens werd aangetoond
dat er zes maanden na het letsel gunstigere resultaten waren in de hypothermie groep dan
in de normothermie groep (49,1% vs. 48,8%). Het verschil was echter niet significant
(p=0,94). De gebruikte schaal om de neurologische outcome te evalueren was de Glasgow
Outcome Scale-Extended. Er werden gelijkaardige resultaten aangetoond in het onderzoek
van Dunkley & McLeod (2016) waarbij blijkt dat drie van de geïncludeerde studies tot
uitkomst kwamen dat therapeutische hypothermie de neurologische outcome statistisch
significant verbeterd ten opzichte van de gecontroleerde normothermie groep (p= 0,04, p<
0,05, p= 0,01). Drie andere studies uit het onderzoek toonden geen significante verschillen
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aan maar wel een verbetering van de neurologische outcome in de therapeutische
hypothermie groep ten opzichte van de normothermie groep (p= 0,67).
Deze bevindingen worden beaamd door de review van Madden & Devon (2015) waarin het
effect werd bestudeerd van 72 uur durende milde hypothermie (32,7°C) (n= 40) in
vergelijking met normothermie (37°C) (n= 41) op de neurologische outcome na drie
maanden bij patiënten met een ernstig TBI. Er werd een niet-significant verschil gezien in
neurologische outcome wat betreft de GOS-score, tenzij de indeling enkel gemaakt werd op
basis van gewenste outcome (goed herstel, matige handicap) of ongewenste uitkomsten
(ernstige handicap, vegetatieve status of overlijden). Dan toonde de hypothermie groep
significant meer gewenste outcome aan dan de normothermie groep (respectievelijk 75,0%
tegenover 51,2% met p= 0,038). Op basis hiervan werd geconcludeerd dat hypothermie een
onafhankelijke voorspeller is van gewenste outcomes (p< 0,05).
Binnen de betrokken artikels waarop de Brain Trauma Foundation zijn guidelines baseert,
werden zes studies aangehaald welke hypothermie met normothermie vergeleken. Er waren
vier studies die betere neurologische uitkomsten rapporteerden bij patiënten die werden
behandeld met hypothermie, terwijl twee studies geen verschil rapporteerden tussen de
beide groepen (Carney et al., 2016).
Watson et al. (2018) kwamen tot een opgesplitst resultaat tussen de bevindingen van hoge
en lagere kwaliteit RCT’s. De lagere kwaliteit onderzoeken uit Watson et al. (2018)
bevestigen dat de neurologische outcome slechter was in de normothermie groep dan in de
hypothermie groep (< 36°C) (p< 0,00001). Doch tonen de hogere kwaliteit studies het
omgekeerde aan met dus een slechtere neurologische outcome in de therapeutische
hypothermie groep (p= 0,03). Lewis, Evans, Butler, Schofield-Robinson, & Alderson (2017)
maakten een beoordeling op basis van 31 studies (n= 2869) welke ongunstige uitkomsten
rapporteerden bij patiënten met een gesloten hersenletsel, gedefinieerd als een score van 1
tot 3 a.d.h.v. de Glasgow Outcome Scale. Doch werd er geen meta-analyse uitgevoerd
gezien de hoge heterogeniteit2 tussen de verschillende studies (I² = 66%).
De eventuele positieve effecten uit de studies van Madden & Devon (2015), Cooper et al.
(2018) en Dunkley & McLeod (2016) worden tegengesproken door de Eurotherm Trial van
Andrews et al. (2015) die zes maanden na het letsel eerder significant ongunstige
neurologische resultaten vaststelt in de hypothermie groep gemeten door de Glasgow
Outcome Scale-Extended (p= 0,04) ten opzichte van de groep welke standaardzorg
verkreeg. Evenzeer werden er significant gunstige resultaten vastgesteld bij slechts 25,7%
in de interventiegroep (hypothermie) en 36,5% in de controlegroep (standaardzorg)
beschreven als een GOS-E-score van 5 tot 8 (p= 0,03). Dit wordt beaamd in een recente
meta-analyse bestaande uit 13 RCT’s (n= 1339) waarin werd geconcludeerd dat er geen
verbetering in neurologische uitkomst kon worden vastgesteld bij de interventie hypothermie
t.o.v. conventionele therapie, gemeten door de Glasgow Outcome Scale (DeRyke et al.,
2010).
Het effect van primaire therapeutische hypothermie (dit is geïnduceerde hypothermie
starten op het moment dat de patiënt zich presenteert) werd vergeleken met normothermie
op vlak van neurologische outcome (d.m.v. de GOS-schaal). Het relatieve risico van
verminderde neurologische outcome onder primaire therapeutische hypothermie vergeleken
met normothermie bij TBI bedraagt 0,81 (CI = 0,73-0,89). Dit zou dus in het voordeel van
hypothermie spreken. Ook hier werd een analyse getrokken van enkel de hoge kwaliteit
2

Deze heterogeniteit duidt op verschillen tussen onderzoeken hetzij methodologisch, hetzij in populatie.
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onderzoeken waarbij een relatieve risico3 van 1,07 werd bekomen (CI= 0,92–1,24) en de
interventie van het toepassen van hypothermie dus minder effectief was in het vermijden
van verminderde neurologische outcome. Met andere woorden zijn de outcomes tussen
beide groepen (hypothermie en normothermie) weinig verschillend (Georgiu & Manara,
2013). Een verminderde neurologische outcome werd bij 53% patiënten vastgesteld in de
therapeutische hypothermiegroep (32°C-34°C) vergeleken met 48% in de normothermie
groep (35,5°C-37°C). De verschillen in neurologische outcome, gemeten met de GOS
schaal, waren niet statistisch significant (p= 0,597) (Maekawa, Yamashita, Nagao, Hayashi,
& Ohashi, 2015).
Een samenwerking tussen “the brain trauma foundation”, de “Amerikaanse vereniging van
neurologische chirurgen” en “het congres van neurologische chirurgen” leidde tot het
ontwerpen van guidelines voor het management van een ernstig traumatisch hersenletsel
waarbij geïnduceerde hypothermie een onderdeel vormde van een managementstrategie bij
TBI-patiënten. Deze gezamenlijke inspanning kon geen sterke aanbeveling omtrent
therapeutische hypothermie bieden maar suggereerde dat verder onderzoek vereist was.
Eerdere studies suggereerden veelbelovende resultaten gerelateerd aan geïnduceerde
hypothermie maar konden niet worden bewezen in verdere onderzoeken. Men suggereert
dat milde hypothermie de uitkomsten drie maanden na het letsel zou kunnen verbeteren
maar merkte evenzeer op dat een andere variabele nl. hyperglycemie een verklaring kan
zijn voor de verbeterde uitkomsten. Het identificeren van de ideale kerntemperatuur, een
tijdschema voor inductietherapie, beschrijving van de duur van de therapie en het
beschrijven van uitkomsten en resultaten vormen belangrijke invalshoeken voor verder
onderzoek.
Door sterke verschillen in de populatie TBI-patiënten bestudeerden enkele studies specifiek
een groep patiënten met een diffuus hersenletsel en patiënten met een chirurgische ingreep
voor de evacuatie van een hematoom. Zo beschrijft een subgroep-analyse uit het artikel van
Chiu & Hindson (2017) dat patiënten met een diffuus letsel, welke gerandomiseerd waren in
de interventiegroep met therapeutische hypothermie, slechtere uitkomsten hadden,
gemeten door de GOS schaal. Eveneens werd een toename in mortaliteit waargenomen in
vergelijking met de controlegroep waarbij normothermie werd toegepast p=0,09; p=0,08).
Uit de studie van Dunkley & McLeod (2016) bleek dat patiënten die behandeld werden met
therapeutische hypothermie en een chirurgische ingreep kregen voor een intracranieel
hematoom betere resultaten hadden dan patiënten met diffuse hersenletsels (p= 0,01).
Patiënten die chirurgisch behandeld werden voor een hematoom hadden betere outcomes
indien ze behandeld werden met therapeutische hypothermie ten opzichte van
normothermie (p= 0,02). Daartegenover hadden patiënten met een diffuus hersenletsel
slechtere outcomes (p= 0,09) en een hogere mortaliteit (p= 0,08) indien ze behandeld
werden met therapeutische hypothermie. Daarnaast kwam het optreden van intracraniële
hypertensie vaker voor bij deze patiënten (p= 0,003), wat suggereert dat therapeutische
hypothermie niet zo effectief is bij patiënten met een diffuus hersenletsel.
Uit een subgroep analyse vanuit de NABISH-1 studie met de patiënten die chirurgie kregen
voor de evacuatie van een hematoom werd een verminderde neurologische outcome op zes
maanden gezien bij 45% van de patiënten die de temperatuur van 35°C binnen 1,5 uur na
de operatie bereikten tegenover 61% van de patiënten die deze temperatuur pas later

3

Hoe dichter de RR-ratio bij 1 ligt, hoe minder effectief de toegepaste interventie is (de kans op verminderde
neurologische outcome is dan gelijk tussen beide groepen) (NCCMT, 2016).
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bereikten. In de normothermie groep had 60% een verminderde neurologische outcome (p=
0,16). Hierbij suggereerden de onderzoekers dat geïnduceerde hypothermie in deze
populatie voorafgaand of vlak na de evacuatie van het intracranieel hematoom (< 1,5 uur)
de hersenen van reperfusieschade beschermen en dit tot een betere outcome zou kunnen
leiden (p= 0,009) in vergelijking met koeling op langere termijn of normothermie (Madden &
Devon, 2015).
B. Mortaliteit
De zes studies die werden geraadpleegd door de Brain Trauma Foundation in de guidelines
vonden geen statistisch significant verschil in mortaliteit tussen de hypothermie en
normothermie groep (steekproefgrootte van 25 tot 81 patiënten) (Carney et al., 2016). Dit
wordt bevestigd door een recente meta-analyse (n= 1339) in de review van DeRyke et al.
(2010) die beschrijft dat er geen significant verschil kon worden vastgesteld in mortaliteit in
de hypothermie groep (CI= 0,559 – 1,09) t.o.v. conventionele therapie.
De studies van hogere kwaliteit uit Watson et al. (2018) toonden dat de mortaliteitsgraad
hoger ligt bij patiënten met de interventie therapeutische hypothermie (<36°C) t.o.v. van de
interventie normothermie (p= 0,02). De studies van lagere kwaliteit toonden echter het
omgekeerde, en zagen een hogere mortaliteitsgraad in de normothermie groep (p<
0,00001). Algemeen zagen ze geen significant verschil in mortaliteit tussen de
therapeutische hypothermiegroep en de normothermie groep (p= 0,09) (13 studies; 1 157
patiënten). Ook in de studie van Maekawa et al. (2015) was het verschil in mortaliteit,
geëvalueerd op zes maanden na het oplopen van de TBI, niet statistisch significant tussen
de therapeutische hypothermie groep en de normothermie groep (p= 0,180). Er kon ook
geen uitgesproken gunstig effect op de mortaliteit worden aangetoond in het onderzoek van
Georgiu & Manara (2013). Hieruit bleek dat het relatieve risico van mortaliteit na primaire
therapeutische hypothermie 0,84 bedraagt (met een CI= 0,72-0,98). Met andere woorden
kan primaire therapeutische hypothermie toch een voordeel bieden. Indien echter enkel een
analyse getrokken wordt van de hoge kwaliteitsonderzoeken uit de studie bedraagt het
relatieve risico 1,28 (CI= 0,89-1,83).
Doch werd er in de Eurotherm trial van Andrews et al. (2015) wel een significant verschil
vastgesteld in mortaliteit tussen de interventiegroep (hypothermie) en de controlegroep
(standaardzorg) met een toename van mortaliteit in de controlegroep (p= 0,047) (n= 387).
Binnen de POLAR-studie van Cooper et al. (2018) werd eveneens na zes maanden een
significant verschil vastgesteld in mortaliteit tussen beide groepen in het voordeel van de
hypothermie groep. In de hypothermie groep (n= 132) bedroeg het mortaliteitspercentage
18,4% terwijl deze in de normothermie groep (n= 161) 21,1% bedroeg.
Een meta-analyse van 14 studies toonde aan dat therapeutische hypothermie significant de
outcome mortaliteit na een ernstig hersenletsel verbeterd (p= 0,004). De heterogeniteit was
niet significant verschillend (I²= 21%; p= 0,224). Deze 14 studies hadden een omvang van
1786 patiënten waarvan 896 in de therapeutische hypothermie groep en 890 in de
normothermie roep werden gerandomiseerd (Olah et al., 2018).
Wanneer de outcome mortaliteit vergeleken wordt tussen een groep patiënten met
hypothermie en een groep patiënten met helemaal geen temperatuurcontrole wordt er in de
studies steeds een significant verschil gezien. Dit wordt bijvoorbeeld aangetoond in de studie
van Watson et al. (2018) waarin een significant hogere mortaliteit waar te nemen was in een
groep waar geen temperatuurcontrole plaatsvond in vergelijking met de therapeutische
hypothermie groep (p= 0,02) (acht studies; 1 173 patiënten). Ook in de review van Olah et
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al. (2018) werd gevonden dat milde therapeutische hypothermie mogelijks verbeterde
outcomes geeft wat betreft mortaliteit in vergelijking met de groep waarbij geen koeling
werd toegepast (p= 0,050).
Het effect van lange termijn hypothermie was voordelig wat betreft mortaliteit in vergelijking
met patiënten waarbij geen temperatuurmanagement werd toegepast (p< 0,001). Terwijl
het effect van korte termijn hypothermie niet significant was. Er werd verder ook bevonden
dat therapeutische hypothermie de uitkomsten op vlak van mortaliteit verbeterde bij een
ernstig hersenletsel indien de snelheid van opwarming onder 0,25°C/uur was (p= 0,014).
Indien men sneller opwarmt (>0,25°C/uur) werd er geen significant verschil gevonden wat
betreft mortaliteit (p= 0,085) (Olah et al., 2018).
In een vergelijking van studies waarbij hypothermie werd toegepast op basis van de
intracraniële druk en studies waarbij dit onafhankelijk van de ICP werd toegepast, werd
bevonden dat, indien men deze therapie toepast op basis van de intracraniële druk, er een
voordeel in mortaliteitspercentage werd gevonden in vergelijking met patiënten die geen
temperatuur management hebben ontvangen (p< 0,001). Dit voordeel was niet significant
aanwezig in de groep waarbij koeling niet werd veranderd op basis van de ICP (p= 0,265)
(Olah et al., 2018).
Echter is er ook een verschil merkbaar in de uitkomst mortaliteit naarmate een andere
maximumtemperatuur wordt gehanteerd. Studies waarbij patiënten in de gecontroleerde
normothermie groep onder een temperatuur van 38°C gehouden werden, zagen geen
significant verschil in mortaliteit in vergelijking met de therapeutische hypothermie groep
(p= 0,83) (zeven studies; 823 patiënten). Degenen die daarentegen de patiënten in de
gecontroleerde normothermie groep wel lieten stijgen tot en met 38°C hadden wel een
significant hogere mortaliteit dan in de therapeutische hypothermie groep (p= 0,005) zes
studies; 334 patiënten) (Watson et al., 2018).
C. Intracraniële druk
Een meta-analyse van acht RCT’s die therapeutische hypothermie bij een ernstig TBI
onderzochten kwam tot de conclusie dat, indien patiënten ongevoelig zijn voor
eerstelijnstherapie, therapeutische hypothermie de intracraniële druk kan verlagen. Of deze
interventie de functionele uitkomsten kan verbeteren is echter nog onduidelijk. In één van
de studies (2006) werden er minder verhoogde intracraniële drukken waargenomen bij de
selectieve koeling dan bij de normothermie groep. Echter moet dit laatste resultaat met
voorzichtigheid benaderd worden gezien de intracraniële druk in alle groepen gemiddeld
boven 20 mmHg was (Chiu & Hindson, 2017). Wat eerste-, tweede- en derdelijns therapie
inhoudt bij een verhoogde intracraniële druk, wordt weergegeven in bijlage 11.8.
Dit gunstige resultaat wordt bevestigd door het artikel van DeRyke et al. (2010) waarin een
RCT uit 2001 minder verhoogde intracraniële drukken (ICP >30 mmHg) vastgesteld werden
in de hypothermie groep in vergelijking met de normothermie groep. Ook een subgroepanalyse binnen een betrokken artikel van de BTF guidelines geeft weer dat er significant
lagere intracraniële drukken vastgesteld konden worden in de groep waarbij hypothermie
werd bekomen door selectieve koeling (p< 0,05) (Carney et al., 2016).
Volgens vijf studies uit Dunkley & McLeod (2016) is de ICP significant lager bij de
therapeutische hypothermie groep (32°C-35°C) dan bij de controlegroep. Een studie hiervan
zag dat de ICP significant terug steeg na de re-warming (rebound ICP) wanneer de
therapeutische hypothermie voor een korte termijn (2 dagen) werd aangehouden tegenover
een langere termijn (5 dagen) (p< 0,05).
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Er waren echter ook studies die dit positieve effect niet konden aantonen of weerlegden. Zo
wordt in de EUROTHERM-trial van Andrews et al. (2015) bevonden dat de gemiddelde
intracraniële druk gelijk was in beide groepen (controle- en interventiegroep). De
kerntemperatuur was significant lager de eerste vier dagen in de interventiegroep waarbij
hypothermie werd toegepast (32°C-35°C) dan in de controlegroep waar er gestreefd werd
naar standaard verzorging (p= 0,001). Evenzeer kan in bijlage 11.7 in figuur 1 worden
waargenomen dat de intracraniële druk de eerste drie dagen lager was in de hypothermie
groep dan de controlegroep. Eén studie uit het onderzoek van Dunkley & Mcleod (2016)
toonde een significant hogere incidentie van intracraniële hypertensie aan in de
therapeutische hypothermie groep vergeleken met de normothermie groep (p= 0,003).
De trend van verminderde intracraniële druk in de hypothermie groep werd ook
waargenomen in de POLAR-studie van Cooper et al. (2018). Echter zien we dat deze trend
enkel zichtbaar is gedurende de eerste 42 uur na het starten van de therapeutische
hypothermie. Na 48 uur zien we dat de intracraniële druk in de controlegroep
(normothermie) en de interventiegroep (hypothermie) gelijk is. In tegenstelling tot de
kerntemperatuur zien we een verschil tussen beide groepen gedurende de eerste 96 uur na
randomisatie. De intracraniële druk was gelijk in beide groepen gedurende inductie, behoud
en opwarming net zoals de therapie intensiteit. Een visuele weergave van deze resultaten
kan geraadpleegd worden in bijlage 11.7, figuur 2.
Tijdens de periode van hypothermie (van dag 1 tot dag 7) zag men een verminderde nood
aan bijkomende interventies voor een verhoogde intracraniële druk in de interventiegroep in
vergelijking met de controlegroep (57 vs. 84). Er werd een toename in bijkomende
therapieën waargenomen in de controlegroep (54% vs. 43,8%). In de controlegroep werd
meer gebruikt gemaakt van de barbituraten therapie t.o.v. de hypothermie groep in het
reduceren van de intracraniële druk (41 vs. 20 patiënten) terwijl men geen toename in
gebruik van decompressieve craniotomie waarnam (27 patiënten in elke groep hadden hier
nood aan) (Andrews et al., 2015). Wilson & Della Penna (2016) verwijzen naar “the
American Association of Neuroscience Nurses Clinical Practice Guidelines” waarin wordt
aanbevolen normothermie aan te houden als proactieve maatregel bij intracraniële
hypertensie. De inductie van matige hypothermie (33°C-36°C) wordt aanbevolen bij
refractaire intracraniële hypertensie waarbij de toepassing van barbituraten geen effect had.
6.1.4. Incidentie van complicaties
Gezien de functie van neutrofielen en macrofagen wordt aangetast door hypothermie en dit
een verminderde pro-inflammatoire cytokineproductie als gevolg heeft, stijgt het risico op
een infectie. Bijgevolg is het ook moeilijker een infectie te diagnosticeren gedurende
hypothermie, gezien het gebrek aan herkenbare klinische symptomen en signalen zoals een
verhoogd aantal witte bloedcellen en koorts. Ondanks het feit dat hypothermie gepaard gaat
met stollingsstoornissen, zijn er geen klinische bloedingsproblematieken gerapporteerd
gedurende hypothermie. Doch wordt gesteld dat de standaard guidelines op intensieve
zorgen in het monitoren van infectie even geschikt zijn bij patiënten waarbij TTM wordt
toegepast (DeRyke et al., 2010; Madden et al., 2017).
In de studie van Maekawa et al. (2015) bedroeg het algemeen optreden van complicaties in
de therapeutische hypothermie groep 17%, terwijl dit in de controlegroep slechts 2%
bedroeg. Ook binnen een subgroep analyse van de Eurotherm trial van Andrews et al.
(2015) werden meer complicaties gerapporteerd in de hypothermie groep t.o.v. de
controlegroep welke standaardzorg kreeg (33 events vs. 10 events). Doch kon er geen
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significant verschil aangetoond worden in de incidentie van een pneumonie (p= 0,84). Dit
wordt beaamd door de POLAR-studie waar complicaties in meerdere mate aanwezig waren in
de hypothermie groep. Binnen deze groep bedroeg het aantal intracraniële bloedingen
18,2% in tegenstelling tot 15,4% in de normothermie groep. Wat betreft de incidentie van
een pneumonie zien we een verhoogd aantal in de hypothermie groep nl. 55% en 51,3% in
de normothermie groep (Cooper et al., 2018).
De verhoogde incidentie van een pneumonie wordt bevestigd door drie studies uit Dunkley &
McLeod (2016) die de relatie onderzochten tussen therapeutische hypothermie en het
ontstaan van een pneumonie. Twee studies toonden een significante hogere incidentie aan
van pulmonale infecties in de therapeutische hypothermie groep in vergelijking met de
normothermie groep (p< 0,05; p= 0,025). Eén studie ondervond dat patiënten die gekoeld
werden tot een lagere temperatuur (33°C ten opzichte van 35°C) vatbaarder waren voor het
ontwikkelen van een pneumonie (p= 0,09), dit resultaat was niet statistisch significant.
Daarnaast waren er volgens de studies van lagere kwaliteit uit Watson et al. (2018)
significant meer nieuwe pneumonieën in de therapeutische hypothermie groep (p= 0,0001).
De studies van hogere kwaliteit toonden echter geen significant verschil aan in de
ontwikkeling van een nieuw ontstane pneumonie (p= 0,32).
Volgens Chiu & Hindson (2017) speelt de manier van koeling hierbij ook een rol. Er werd in
hun studie een lagere incidentie van pneumonie vastgesteld in de groep welke hypotherm
werd gehouden door middel van selectieve koeling. Zowel de groep met selectieve koeling
als de groep met systemische koeling vertoonden trombocytopenie waarbij de waarden drie
dagen na heropwarming normaliseerden. Uit een betrokken artikel van de BTF guidelines
van Carney et al. (2016) werd evenzeer een lagere incidentie van de ontwikkeling van een
pneumonie bevonden in de groep waar selectieve koeling werd toegepast om hypothermie te
bereiken t.o.v. de groep waar systemische koeling werd toegepast en de groep met
normothermie (22,7% vs. 38,1% en 34,8%).
6.1.6. Hyperthermie en koorts
Ondanks de beperkte aanbevelingen rondom geïnduceerde hypothermie bij TBI-patiënten,
dient hyperthermie strikt vermeden te worden. Dit fenomeen deed zich voor bij 93% van de
patiënten tijdens een hospitalisatie van twee weken of meer (Ahmed et al., 2016). In de
review van Wilson & Della Penna (2016) ziet men dat 68% van de TBI-patiënten binnen de
72 uur koorts ontwikkelt. Indien een temperatuursverhoging zich voordoet snel na het
initiële letsel is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een centrale oorzaak in plaats van een
infectieuze oorzaak, waarbij pneumonie de meest voorkomende is. Zowel hypothermie als
hyperthermie zijn geassocieerd met een hogere morbiditeit en mortaliteit. Volgens Jain et al.
(2018) is een verhoogde lichaamstemperatuur, ongeacht de oorzaak, gelinkt aan een
toename in mortaliteit, invaliditeit en een verlengde hospitalisatie. Indien koorts vroeg
voorkwam in het ziekteproces (T >38,5°C tijdens de eerste twee dagen na opname), waren
patiënten gevoeliger voor een verminderde outcome (p= 0,03) met een toename in matige
tot ernstige handicap na zes maanden (p= 0,01) (Madden & Devon, 2015).
Sommige onderzoekers vermoeden dat de voordelen van hypothermie gerelateerd zijn aan
het strikt vermijden van een temperatuursverhoging. In een retrospectieve analyse uit 2012
welke
vier
verschillende
groepen
nl.
normothermie
(36,3°C–37,2°C),
milde
temperatuursverhoging (37,3°C-38,0°C), matige verhoging (38,1°C-39,0°C) en ernstige
verhoging (>39,0°C) onderzocht, werden significante verschillen waargenomen in
mortaliteitsgraad en neurologische uitkomsten bepaald door de GOS schaal. De
neurologische outcome op drie maanden is namelijk significant slechter (p< 0,001) in de
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groep met matige en hoge koorts t.o.v. de groep met normothermie en milde koorts (allen
axillair gemeten). Bijkomend stijgt de incidentie van ongunstige outcomes bij patiënten met
een ernstige TBI als hoge koorts aanhoudt (p< 0,01). De mortaliteit en slechte
neurologische outcome, gedefinieerd als een GOS-score van 1 tot 3, nam evenredig toe met
een stijging in temperatuur. Deze resultaten tonen dat posttraumatische hyperthermie een
schadelijk effect heeft, welke in proportie staat met de hoogte en duur van de opgetreden
temperatuur (Chiu & Hindson, 2017; Madden & DeVon, 2015).
Een studie uit de review van Madden & Devon (2015) includeerde patiënten gedurende de
eerste 120 uur na de TBI om het optreden van spontane koorts (>38°C) te evalueren. De
temperatuur (gemeten in de blaas) toonde een niet-significante trend naar een betere
neurologische outcome op zes maanden bij patiënten met een normale temperatuur t.o.v.
spontane koorts en spontane hypothermie (<36,0°C) (p= 0,091) (gewenste neurologische
outcome 64% tegenover 29% bij koorts en 33% bij hypothermie). De incidentie van
natuurlijk opgetreden koorts is hoger bij patiënten met een GCS-score van 1-4 (p= 0,039).
Dit stond in correlatie met het optreden van hypertensie (p< 0,00001) en verhoogde CPP
(p< 0,01) (Madden & Devon, 2015).
Persisterende hyperthermie (temperatuur boven 38,5°C) wordt geassocieerd met
verminderde functionele outcomes na drie dagen (p= 0,0122) en na vijf dagen (p= 0,025).
Ongecontroleerde hyperthermie die vijf dagen duurt wordt ook geassocieerd met een
verlengd verblijf op intensieve zorgen (p= 0,035) (Bonds et al., 2015). Het verlengd verblijf
op intensieve zorgen (ITE) en het verminderd neurologisch functioneren zes maanden na het
initiële letsel waren bevindingen welke eveneens werden vastgesteld in de studie van
Yokobori & Yokota (2016).
Noch milde, noch ernstige intracraniële hypertensie (ICH) geeft een statistisch significante
aanleiding tot verminderde neurologische outcomes. Wanneer patiënten lijden aan
hyperthermie in combinatie met ernstige intracraniële hypertensie, werd dit geassocieerd
met een verminderde neurologische uitkomst op zowel korte als lange termijn. Zodra deze
situatie 72u aanhoudt, wordt dit resultaat als significant beschouwd (p= 0,0355), met een
sterke toename in slechte neurologische uitkomsten na 120 uur (p= 0,031). Zo is bewezen
dat koorts een belangrijke factor is in het verslechteren van de outcome bij patiënten met
ongecontroleerde ICH na 72u (Bonds et al., 2015).
Bijkomend staat koorts ook in relatie met mortaliteit geëvalueerd drie maanden na het
initiële letsel. Bij normothermie en milde koorts was de mortaliteit significant lager dan bij
matige (p< 0,05) en hoge koorts (p< 0,001). De mortaliteit bleek ook significant hoger bij
patiënten met een ernstig TBI die drie dagen hoge koorts hadden tegenover de patiënten die
één of twee dagen hoge koorts hadden (p< 0,05) (Madden & Devon, 2015).
In de verwijzing van Chiu & Hindson (2017) naar de studie van Miyata et al. (2016) worden
bovenstaande bevindingen tegengesproken. Er werd geen significant verschil gevonden in
neurologische outcome (GOS) en mortaliteit tussen de interventiegroep met therapeutische
hypothermie (32°C-34 °C binnen de zes uur) en de controlegroep waarin een strikte koorts
controle werd toegepast. Er werden meer complicaties vastgesteld in de hypothermie groep
in vergelijking met de controlegroep. De conclusie die hieruit werd getrokken was dat
hypothermie niet alleen evenwaardig is aan normothermie met koorts controle, maar dat
hypothermie potentieel schadelijk kan zijn.
Madden et al. (2017) beveelt aan gecontroleerde normothermie te gebruiken om koorts te
vermijden en dit bij patiënten met aanhoudende koorts ondanks conventionele therapieën.
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Er konden geen aanbevelingen gedaan worden over het specifieke tijdstip van initiatie van
TTM te wijten aan twijfelachtige resultaten over de lengte van hospitalisatie, intracraniële
drukken en neurologische outcome (Madden et al., 2017).
7. Verpleegplan temperatuurmanagement bij een TBI op intensieve zorgen
Op basis van de huidige literatuur, guidelines en het protocol in UZ Leuven, werd een
ontwerp gemaakt van een verpleegplan rond temperatuurmanagement toepasbaar bij
volwassenen met een TBI op intensieve zorgen. Er werden drie schematische weergaven
opgemaakt in de vorm van een flowchart welke u kan raadplegen in de bijlage 11.9.
Een traumatisch hersenletsel slaat in onze flowcharts steeds op een niet-penetrerend
traumatisch hersenletsel. Dit letsel kan variëren van een lichte hersenschudding tot coma na
een val of slag op het hoofd (Kenis, 2019). Bij dit soort letsels bestaat het risico op het
ontstaan van overdruk in de hersenen. Het vroegtijdig herkennen en correct behandelen is
van uitermate belang gezien de kans op overlijden aanzienlijk stijgt bij een intracraniële
druk boven 22 mmHg. De eerste flowchart bevat een weergave van zowel de diagnose als
het verpleegkundig management omtrent verhoogde intracraniële druk.
Een hersenletsel hoeft niet altijd gepaard te gaan met een schedelfractuur. Op basis van een
klinisch onderzoek en medische beeldvorming wordt de diagnose van een traumatisch
hersenletsel gesteld. Bij acute aandoeningen is een CT-onderzoek als eerste aangewezen, bij
minder acute aandoeningen een MRI. De CT-scan is zeer belangrijk en geschikt voor het
opsporen van intracraniële afwijkingen. De laatste jaren wordt meestal een blanco CT-scan
gecombineerd met een CT-perfusie of CT-angiografie. Het verschil is dat men bij de eerste
kijkt naar de relatieve perfusie, de doorbloeding en de passagetijd van de circulatie en bij de
tweede kijkt men naar de grote intracraniële arteriën. Een belangrijk nadeel van deze
onderzoeken is de hogere stralingsbelasting t.o.v. een röntgenfoto van de schedel (PHTLS,
2016). We kijken steeds naar de CT-scan en de Glasgow Coma Scale in het bepalen of een
patiënt verdere monitoring nodig heeft. Indien de patiënt een GCS < 8 én een abnormale CT
heeft, is ICP-monitoring aangewezen. Wanneer de CT normaal is maar de GCS < 8
bedraagt, kijken we naar de aanwezigheid van twee of meer van de volgende kenmerken:
leeftijd > 40 jaar, unilaterale of bilaterale abnormale motoriek, systolische bloeddruk < 90
mmHg. Bij aanwezigheid van twee of meer symptomen is ICP-monitoring aangewezen
omdat een normale CT-hersenen geen intracraniële overdruk kan uitsluiten (Meyfroidt,
2015).
Vervolgens wordt de intracraniële druk gemeten. Zoals eerder aangehaald kan deze op
meerdere manieren gemeten worden, onderstaande voorbeelden zijn het meest van
toepassing in de praktijk. Enerzijds heb je de ventriculo-externe drainage katheter welke in
de laterale ventrikel zit, anderzijds heb je de parenchymateuze katheter welke in het
hersenweefsel zit. Hygiëne is een belangrijk verpleegkundig aandachtspunt. Een staalname
gebeurt 2x per week voor bacteriologie, cytologie, glucose en eiwitbepaling (Meyfroidt,
2015).
Indien de intracraniële druk hoger is dan 22 mmHg dient eerstelijnstherapie opgestart te
worden. Het doel van deze algemene maatregelen is het behouden van de cerebrale
perfusiedruk en het voorkomen van focale of globale cerebrale ischemie en plaatselijke
hersencompressie. Het hoofdeinde van het bed dient steeds in 30° te staan om de afvoer
van hersenvocht te verbeteren. Houd het hoofd in een lijn met de romp ter bevordering van
de veneuze terugvloei. Daarnaast is het belangrijk de patiënt niet te hard te prikkelen, de
zorgen te clusteren en onnodige activiteiten welke de ICP kunnen verhogen (zoals bv.
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aspiratie) zoveel mogelijk te vermijden. Daarbij dient hyperthermie en koorts steeds
vermeden en bestreden te worden. Indien de bloeddruk dit toelaat, kan systematisch
paracetamol toegediend worden. Aspirine of NSAID’s kunnen op indicatie. Wanneer
bovenstaande interventies niet werken, kan koeling applicatie mogelijk geïndiceerd zijn
indien de patiënt voldoende gesedeerd is (Meyfroidt, 2015).
Er wordt gestreefd naar een normothermie van 35°C-37°C in de eerste fase. Op medisch
gebied dient de patiënt voldoende analgesie en sedatie te krijgen. De sedatie wordt meestal
verkregen door middel van Dormicum®, Diprivan® en aanvullend Dipidolor®. Het doel van
deze sedatie is het voorkomen van een intracraniële drukstijging door pijn, angst, onrust,
manipulaties, beademing maar ook voor het minimaliseren van het risico op epilepsie
(Kenis, 2019). Propofol heeft als voordeel dat het snel maar kort werkt waardoor een
neurologische evaluatie gemakkelijk kan plaats vinden. Het vermindert het cerebraal
metabolisme waardoor de ICP daalt. Echter kan deze vorm van sedatie zorgen voor
hypotensie wat we ten alle tijde willen vermijden in het kader van ischemie. We streven een
systolische bloeddruk van minimaal 90 tot 110 mmHg na. Midazolam heeft als nadeel dat
het accumuleert in continu infuus waardoor men geen geplande neurologische evaluatie kan
uitvoeren en de uitwerking ervan zeer onvoorspelbaar is. Echter werkt deze medicatie antiepileptisch en wordt deze vorm van sedatie hemodynamisch beter verdragen. Analgesie in
de vorm van opiaten wordt verkozen om de mechanische beademing te verdragen gezien
een TBI op zich niet pijnlijk is. Belangrijk om hierbij te onthouden is dat het niveau van de
sedatie steeds nagekeken moet worden in functie van de intracraniële druk (Meyfroidt,
2018). Alsook wordt normoventilatie met een PaCO2 van 35-40 mmHg nagestreefd. Het
PaCO2-gehalte bepaalt of er vasoconstrictie of vasodilatatie optreedt wat rechtstreeks
invloed heeft op het bloedvolume en zo op de intracraniële druk.

Indien de intracraniële druk ondanks bovenstaande maatregelen nog steeds >22 mmHg is,
kan liquordrainage, indien aanwezig, toegepast worden. Wanneer de ICP ondanks de
drainage boven de 22 mmHg blijft, is een nieuwe CT-scan aangewezen. Op basis van deze
resultaten kan geopteerd worden voor tijdelijke maatregelen zoals hyperventilatie met een
PaCO2 van 25-30 mmHg en osmolaire therapie. Nadien wordt overgegaan naar een
barbituraten coma. Hyperventilatie zorgt voor cerebrale vasoconstrictie waardoor er minder
bloedvolume ontstaat met als gevolg een verminderde intracraniële druk in de hersenen.
Echter bestaat het gevaar voor ischemie waardoor deze maatregel maar beperkt toegepast
kan worden (Meyfroidt, 2015). Osmolaire therapie omvat de toediening van hyperosmolaire
vloeistoffen zoals mannitol 20% of hypertoon zout. Het doel van deze therapie is het
plasma-expander effect waardoor de bloedviscositeit daalt en er hersendehydratatie
optreedt. Hierdoor stijgt de micro-circulatoire flow met vasoconstrictie in de arteriolen van
het hersenweefsel, waardoor het bloedvolume eveneens daalt met ook een ICP-daling tot
gevolg. Belangrijke aandachtspunten bij deze therapie zijn nierfalen, hypotensie en het
reboundeffect. Deze therapie wordt toegepast in de vorm van bolussen. Bij refractaire
intracraniële hypertensie kan een barbituraatcoma toegepast worden door middel van
Penthotal®. Belangrijke verpleegkundige aandachtspunten bij deze therapie zijn het grote
risico op infectie door een daling in immuniteit, het is negatief inotroop waardoor het bij
hemodynamisch instabiele patiënten contra geïndiceerd is, de patiënt moet een aparte IVlijn hebben gezien de vloeistof alkalisch is en incompatibel met andere vloeistoffen en er
wordt dagelijks een spiegel afgenomen (normaalwaarden: 20–40 mg/l). Belangrijke
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voordelen van deze therapie zijn de anti-epileptische werking, de reductie van het
zuurstofverbruik en de reductie van de ICP (Kenis, 2019).
Tot slot kan een decompressieve craniotomie plaatsvinden indien de intracraniële
hypertensie onbehandelbaar lijkt. Naar onze mening, kan therapeutische hypothermie
toegepast worden als laatste redmiddel nog voor overgegaan wordt tot een trepanatie
gezien de risico’s van een trepanatie. Herniatie over naden, infectie, beschadiging van
onderliggende hersenen en therapeutische hardnekkigheid zijn risico’s bij een trepanatie
(Meyfroidt, 2015). Momenteel zijn er studies bezig waarbij onderzocht wordt of de outcome
na hypothermie vergelijkbaar is bij patiënten met een trepanatie. Deze resultaten zouden
waardevolle informatie geven over het al dan niet toepassen van therapeutische
hypothermie bij refractaire intracraniële hypertensie.
De volgende flowchart gaat over het initiëren van therapeutische hypothermie. Wij zijn van
mening dat milde therapeutische hypothermie aangewezen is als laatste optie bij verhoogde
intracraniële druk. De eerste keuze van temperatuurmonitoring is via de arteria pulmonalis
met een katheter gezien de meest correcte meting hierbij aansluit. Echter is deze techniek
door de invasieve methodiek niet altijd mogelijk waardoor temperatuurmonitoring op de
blaassonde een evenwaardige methodiek is. Een belangrijke kanttekening hierbij is de
tijdsvertraging bij deze methodiek. In de inductiefase is deze tijdsvertraging het grootst wat
kan leiden tot een sterkere daling in temperatuur dan volgens het target nodig was. Dit
omdat het verbonden koelingsapparaat op basis van de gemeten temperatuur blijft koelen,
terwijl de target temperatuur eigenlijk al bereikt is. Hoe groter de koelingssnelheid, hoe
groter de tijdsvertraging tussen de geregistreerde en werkelijke centrale temperatuur. In
praktijk werken de meeste koelingsapparaten momenteel op basis van een feedbacksysteem
(temperatuursensor op de tip van de katheter) die de temperatuur van de patiënt continu
monitort en de koeling hieraan aanpast (Polderman & Herold, 2009).
Bij de inductie van hypothermie dient preventief het anti-shivering protocol opgestart te
worden. Hierbij kan magnesium gegeven worden, samen met paracetamol en buspirone.
Magnesium heeft een vasodilaterende werking en reduceert contracties van gladde
spiercellen waardoor het risico op shiveren verkleint. Buspirone heeft eveneens een
spierrelaxerende eigenschap. Paracetamol geeft evenzeer vasodilatatie waardoor de
mechanismen van shiveren worden tegengegaan (Jain et al., 2018). Een belangrijk
aandachtspunt tijdens de inductie is het temperatuurtarget dat gehanteerd wordt. Indien er
een groot bloedingsrisico is door eender welke aandoening of medicatie, wordt om verdere
complicaties te vermijden een temperatuur van 35°C binnen de zes uur aanbevolen. Indien
er geen verhoogd risico is op een bloeding, kan een target temperatuur van 33°C in zes uur
worden bekomen. Om overshooting te voorkomen en snel de doeltemperatuur te bereiken,
wordt aangeraden intravasculaire koelingsmethodieken te gebruiken. Hierdoor wordt
shivering alsook beperkt. Indien een invasieve toegang nog niet aanwezig is, kan gestart
worden met selectieve koeling doormiddel van ijsapplicatie en koeldekens. Nadien kan
overgegaan worden naar een intravasculaire koelmethodiek gezien bovenstaande
interventies arbeidsintensief zijn waardoor ze geen goede techniek zijn in het behouden van
een temperatuur (Wilson & Della Penna, 2016). De doeltemperatuur dient minstens 48 uur
en maximum vijf dagen behouden te worden om een positief effect op te merken van
hypothermie. Shivering kan in deze fase behandeld worden volgens het protocol. Afhankelijk
van waar de rilreactie zich voordoet, kunnen andere interventies zich stellen. Hierbij zullen
we stapsgewijs naar matig tot diepe sedatie gaan. Finaal kan geopteerd worden voor een
neuromusculaire blokker, waarbij de patiënt geparalyseerd wordt. Shivering dient vermeden
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te worden door enerzijds de hinder bij het behouden van de doeltemperatuur, anderzijds
door de toename in intracraniële druk (Jain et al., 2018).
Tot slot dient de patiënt opgewarmd te worden wat uiterst traag en voorzichtig moet
gebeuren. Indien een “coolgard” aanwezig is kan via deze weg geopteerd worden om de
patiënt opnieuw op te warmen, eventueel in combinatie met een bair-hugger. In deze fase is
de methodiek minder belangrijk dan de manier waarop. De opwarming mag niet meer dan
0,25°C per uur bedragen gezien een te snelle opwarming het pathologisch proces van het
trauma verergert. Tevens gaan ook potentiële voordelen van hypothermie verloren (Wilson
& Della Penna, 2016; Yokobori & Yokota, 2016). Bij het opwarmen van de patiënt staat het
observeren van de intracraniële druk centraal. We streven bij een normale intracraniële druk
naar normothermie tot 37°C met het vermijden van een verhoogde lichaamstemperatuur tot
zeven dagen na het letsel. Bij een verhoging van de lichaamstemperatuur dient gestart te
worden met antipyretica en kan geopteerd worden voor koelmethodieken tot normothermie
is bereikt (Madden & Devon, 2015).
Bovenstaande richtlijnen zijn ontwikkeld op basis van de bestudeerde literatuur besproken in
deze literatuurstudie. Deze flowcharts bieden voor ons een goede, inzichtelijke weergave in
het beleid bij verhoogde intracraniële druk, therapeutische hypothermie en shivering. Vooral
de overzichten omtrent het beleid bij verhoogde intracraniële druk en shivering zijn naar
onze mening vrij universeel en overal toepasbaar mits aanpassingen aan eigen gewoontes.
Wij geloven er dan ook in dat deze flowcharts een meerwaarde bieden aan onze
literatuurstudie.

8. Discussie
8.1. Resultaten
Het management van een traumatisch hersenletsel schijnt minder vaak voor te komen
binnen medisch onderzoek in vergelijking met andere gezondheidsproblemen. Bij het
doorzoeken van de literatuur werd al snel duidelijk dat het proces achterliggend aan een
traumatisch hersenletsel complex is en dat er heel wat tegenstrijdigheden bestaan in de
literatuur. Verschillen in statistische, klinische en methodologische ontwerpen in de
onderzoeken kunnen worden verondersteld de tegenstrijdige resultaten te verklaren. Zo
werden er verschillen bevonden tussen resultaten van single-center trials en multi-center
trials met betrekking tot de toepassing van therapeutische hypothermie.
De studies welke geclassificeerd werden als hoge kwaliteit toonden tegengestelde resultaten
t.o.v. de studies met een lagere kwaliteit. Studies geïncludeerd in de review werden
onderworpen aan de Cochrane Collaboration’s tool for assessing the risk of bias en kregen
een punt toegekend op 18, waarbij 18 de hoogste kwaliteit representeert en 1 de laagste.
Uiteindelijk bleek dat slechts twee RCT’s een 14 of meer scoorden en dus van goede
kwaliteit waren. De andere 20 studies scoorden een 13 of minder met dus een verhoogd
risico op vertekening van de resultaten. Als we de resultaten van deze studie bekijken in het
licht van onze onderzoeksvraag tonen de hogere kwaliteit studies zowel een significant
hogere mortaliteit als hogere incidentie van verminderde neurologische uitkomsten aan bij

37

de groep die therapeutische hypothermie kreeg (p= 0,02; p= 0,03). De studies van lagere
kwaliteit toonden net het omgekeerde (p< 0,00001; p< 0,00001). De heterogeniteit
bedroeg 97,3% wat de generaliseerbaarheid van deze resultaten echter beperkt. Een
mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdige resultaten tussen de hoge en lage kwalitatieve
onderzoeken is dat er in de hoge kwalitatieve onderzoeken in de controlegroep koorts werd
vermeden. De studies van Maekawa et al. (2015) en Andrews et al. (2015) behoren tot de
artikels met een laag risico op vertekening waardoor deze als hoge kwaliteit bestempeld
kunnen worden.
Er werden statistisch significant ongunstige resultaten vastgesteld in de hypothermiegroep
(p= 0,04) binnen de eurotherm trial van Andrews et al. (2015). Men concludeerde dat
hypothermie bovenop standaardzorg geen meerwaarde biedt in neurologische uitkomsten.
Deze studie werd vroegtijdig gestopt door de aanwezigheid van schade ten gevolge van
hypothermie. De mogelijke schade van hypothermie kan te wijten zijn aan het biologische
aspect van hypothermie maar kan evengoed toegeschreven worden aan de andere
interventies gebruikt in de verschillende groepen. Binnen de eurotherm trial werd
hypothermie niet profylactisch toegepast maar als laatste redmiddel bij het dalen van de
intracraniële druk. De studie van Maekawa et al. (2015) bevestigt deze bevinding van
schade niet. Echter werd er wel een verminderde neurologische outcome vastgesteld bij
53% van de participanten in de therapeutische hypothermie groep, vergeleken met 48% in
de normothermie groep. De verschillen in neurologische outcome, gemeten met de GOS
schaal, waren niet statistisch significant (p= 0,597). Een belangrijke verklaring voor deze
bevinding is het feit dat er uiteindelijk maar gekoeld is tot 34°C. Dit is slechts milde
hypothermie en het verschil met de normothermie groep (35,5°C-37°C) is daardoor klein.
Daarnaast kon ongeveer 62% van de populatie in de hypothermie groep niet tot de
doeltemperatuur gekoeld worden binnen de zes uur wat eveneens een mogelijke verklaring
kan zijn voor deze bevinding. Daarbij was de steekproef (148 patiënten) slechts de helft van
de geplande steekproefgrootte. De oorzaak hiervan lag volgens de onderzoekers aan de
prevalentie van een TBI die te klein was geworden door een strengere aanpak van de
Japanse overheid wat betreft het veroorzaken van gevaarlijke verkeerssituaties en het
voeren van preventieve campagnes (Maekawa et al., 2015).
Ook de eurotherm trial van Andrews et al. (2015) heeft belangrijke limitaties waardoor
resultaten met een kritisch oog bekeken dienen te worden. Zo werd het protocol van
standaardzorg niet vermeld. Hierdoor kan er geen uitspraak gedaan worden over het feit dat
de resultaten te wijten zijn aan de koelmethodiek of een andere interventie als onderdeel
van het protocol. Doch zijn wij van mening dat de validiteit en generaliseerbaarheid vergroot
worden door het feit dat de interventie voor inductie en behoud in meerdere centra
toegepast wordt zoals ze in deze studie beschreven staan. Een overzicht van de
verschillende gradaties binnen het management van een TBI kan geraadpleegd worden in
bijlage 11.8 (Andrews et al., 2015).
Binnen de inclusiecriteria van de eurotherm trial van Andrews et al. (2015) vonden
belangrijke wijzigingen plaats. Naarmate de studie vorderde, werd de maximumleeftijd van
65 jaar tenietgedaan samen met een verlenging van de periode tussen het initiële letsel en
de initiatie van hypothermie van 72 uur naar 10 dagen. Patiënten met vergevorderde
hersenzwelling en met een oudere leeftijd maakten hierdoor kans deel uit te maken van de
populatie. Daarnaast werd er ook vastgesteld dat patiënten met een minder ernstig
hersenletsel geïncludeerd werden in deze studie waardoor de verscheidenheid van soort
letsel mogelijks vergroot is. Er werden deelnemers geïncludeerd met een Glasgow Coma
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score van negen of meer wat maakt dat deze doelgroep sterk verschilt met deze van andere
studies waar een Glasgow Coma score van negen en minder werd gehanteerd. Deze
resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en vergeleken met andere
studies omwille van bovenstaande wijzigingen in inclusiecriteria. Eveneens is de studie van
Andrews et al. (2015) omwille van veiligheidsredenen vroegtijdig gestopt waardoor het risico
op vertekening erg groot is.
Één van de studies geselecteerd in onze literatuurstudie welke eveneens bestempeld kan
worden als hoge kwaliteit is de Cochrane review van Lewis et al. (2017). Hierbij werden
ongunstige resultaten in verband met neurologische outcome gerapporteerd zonder metaanalyse gezien de hoge heterogeniteit tussen de verschillende studies (I²= 66%). Cochrane
reviews worden beschouwd als de gouden standaard binnen de systematische reviews.
Binnen de verschillende stappen die worden doorlopen in het proces, wordt het risico op
vertekening (bias) zoveel mogelijk beperkt door uitgebreid te zoeken naar alle relevante
onderzoeken, deze te evalueren en te selecteren op basis van valide criteria. Een metaanalyse geeft een schatting van het effect weer wat nauwkeuriger is dan die van
afzonderlijke studies, echter kan het resultaat beïnvloed worden door bronnen van
vertekening. Op basis van een te grote heterogeniteit werd besloten geen meta-analyse uit
te voeren. De inconsistentie in deze resultaten werd toegeschreven aan het effect van
hypothermie welke niet verklaard kon worden door een subgroep analyse waarbij het effect
van de duur van hypothermie, de lengte van opvolging en de sensitiviteit van de studies
werd nagegaan op de resultaten. Belangrijke methodologische limitaties werden eveneens
vastgesteld tussen de geïncludeerde studies in de review van Carney et al. (2016). Hierdoor
is de generaliseerbaarheid en validiteit van deze resultaten eerder beperkt. Gelijklopend aan
deze bevindingen werd in de review van Chiu & Hindson (2017) verwezen naar twee
gelijkaardige meta-analyses met verschillende resultaten welke tegenstrijdig waren ondanks
het feit dat dezelfde onderzoeken werden geïncludeerd. Deze contradictoire uitkomsten
kunnen evengoed toegeschreven worden aan de sterke heterogeniteit tussen de studies.
De resultaten uit de systematische review van Georgiu & Manara (2013) gaan specifiek over
het toepassen van hypothermie meteen bij de presentatie van de patiënt met een TBI.
Hierbij werd hypothermie als minder effectief bevonden in het verbeteren van de
neurologische outcome na een TBI. Omdat hypothermie hier zeer snel wordt geïnitieerd gaat
het resultaat van dit onderzoek in tegen onze verwachtingen, want hoe sneller er gekoeld
zou worden hoe beter dit zou moeten zijn voor de uitkomst. De kwaliteit van deze review
wordt echter beperkt door het feit dat niet iedere studie een correcte allocatie van de
groepen en een correcte blindering kon voorleggen. Daarnaast waren er ook onderzoeken
met een kleine steekproef, die belangrijke details zoals glycemie en vochtbalans niet
weergaven. De onderzoekers zelf schrijven de verklaring van hun resultaat toe aan het feit
dat bijna elke geïncludeerde studie de patiënt na een vooraf vastgelegd tijdstip opwarmde,
ongeacht de ICP, en dat er hierdoor vaak opgewarmd wordt op het moment dat de ICP piekt
of nog zal pieken. Op die manier worden de gunstige effecten van therapeutische
hypothermie tenietgedaan. Daarnaast piekt de neuronale sterfte van cellen reeds op 48u na
een TBI. Slechts drie studies bereikten de target temperatuur binnen de 8,4 uur van het
letsel en zelfs dit zou nog te laat zijn om een gunstig effect te hebben. In de meeste studies
werd de doeltemperatuur binnen de 24 tot 48 uur behaald met uitzondering van de
eurotherm trial van Andrews et al. (2015). Een opmerkelijk resultaat was dat er geen
verschil kon worden bevonden tussen de tijd van het initiële letsel en de initiatie van
hypothermie in de eurotherm trial, wat tegenstrijdig is met onze verwachtingen. Dit terwijl
de eurotherm trial omwille van de wijziging in inclusiecriteria een langere wachttijd had tot
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de start van de therapie, waarbij dit verschil in toepassing van hypothermie logischerwijze
een invloed heeft gehad op de uitkomst. In de eurothermtrial wordt niet vermeld welke
therapieën onder standaardzorg vallen, waardoor we deze resultaten niet kunnen vergelijken
met anderen (Andrews et al., 2015).
Drie van de onderzochte studies tonen aan dat de neurologische outcome wel statistisch
significant verbetert bij de toepassing van therapeutische hypothermie (p= 0,04; p< 0,05;
p= 0,01). Dit gaat over twee single-center RCT’s en één quasi-experimenteel onderzoek.
Tussen deze studies is een zekere mate van heterogeniteit, er ontbreken gegevens van
rapportage van de therapeutische hypothermie protocollen en de steekproefgrootte van
twee van de drie onderzoeken is beperkt. Drie andere studies (twee single-center RCT’s en
één multicenter RCT) toonden geen significantie maar wel een verbetering aan in
neurologische uitkomst in de toepassing van hypothermie, hiervan wordt slechts één pwaarde vermeld. Het niet vermelden van een p-waarde ondanks een uitspraak over een
significantieniveau moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd gezien men niet weet
welke waarde werd genomen als significantieniveau. Mogelijks werden deze resultaten
eveneens beïnvloed door bijkomend interventies zoals de evacuatie van een hematoom of
craniotomie (Dunkley & McLeod, 2016). Studies hebben getoond dat therapeutische
hypothermie mogelijks meer voordeel biedt bij patiënten die gekoeld werden na een
trepanatie t.g.v. diffuse hersenschade wat suggereert dat de onderliggende pathologie
belangrijk kan zijn in de patiënten selectie. Patiënten met een diffuus letsel krijgen vaker
een trepanatie waardoor er minder incidentie van verhoogde intracraniële druk ontstond
t.g.v. het letsel. Dit kan de verbeterde neurologische uitkomst in de hypothermiegroep t.o.v.
de controlegroep verklaren. Echter ziet men dat patiënten met een focaal letsel beter
reageren op hypothermie dan patiënten met een diffuus letsel (Ahmed et al., 2016; Chiu &
Hindson, 2017; Dunkley & McLeod, 2016).
Deze grote heterogeniteit en tegenstrijdigheden in resultaten werden niet alleen
waargenomen in neurologische uitkomsten maar eveneens in mortaliteit. In meerdere
onderzoeken werd er geen significant verschil bevonden in mortaliteit tussen de
hypothermie groep en de normothermie groep (Carney et al., 2016; DeRyke et al., 2010;
Georgiu & Manara, 2013; Maekawa et al., 2015; Watson et al., 2018). Contradictorisch werd
er in meerdere onderzoeken in deze literatuurstudie wel een significant verschil vastgesteld
met een toename in mortaliteit in de controlegroep (Andrews et al., 2015; Chiu & Hindson,
2017; Cooper et al., 2018). Een mogelijke verklaring voor deze toename in mortaliteit is dat
er binnen de hypothermie groep mogelijks vaker overgestapt werd naar een trepanatie
waardoor de hersenen veel meer konden zwellen zonder dat de intracraniële druk steeg.
Doch wordt de evidentie omtrent mortaliteit door Lewis et al. (2018) als laag beschouwd.
Bijkomende interventies worden vaak niet besproken in de artikels.
Wanneer we verder kijken naar de outcome mortaliteit toonde het onderzoek van Watson et
al. (2018) een verschil aan in interval welke gekozen wordt voor de normothermie groep. De
studies die de patiënten in de gecontroleerde normothermie groep onder een temperatuur
van 38°C hielden, zagen geen significant verschil in mortaliteit in vergelijking met de
therapeutische hypothermie groep (p= 0,83). Degenen die daarentegen de patiënten in de
gecontroleerde normothermie groep wel lieten stijgen tot en met 38°C, hadden wel een
significant hogere mortaliteit dan in de therapeutische hypothermie groep (p= 0,005). Bij
deze subgroep analyse was slechts één artikel van hogere kwaliteit betrokken en is er een
hoge heterogeniteit aanwezig tussen de subgroepen (I 2= 79,2%). Deze waarde betekent dat
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er geen samenhang, m.a.w. te veel verschillen, worden bevonden tussen studies hetzij
methodologisch hetzij in populatie.
Een belangrijke bevinding, welke niet werd gerapporteerd in andere studies, was het
potentiële voordeel (lager mortaliteitspercentage) indien hypothermie toegepast werd op
basis van de intracraniële druk. Deze bevinding wordt maar door één onderzoek
ondersteund (Olah et al., 2018). Deze uitkomst was verrassend en hadden we niet
verwacht. Een mogelijke oorzaak voor deze resultaten kan zijn dat de hypothermie langer
werd toegepast op basis van de intracraniële druk gezien de belangrijke piek na 48 uur
welke werd waargenomen door de nauwkeurige ICP-monitoring.
Algemeen nemen we in deze literatuurstudie een gebrek aan dubbelblind onderzoek waar.
Door meerdere auteurs wordt dit probleem toegeschreven aan de “aard” van de studie en
het onderzoeksgebied waarbij interventies gewoonweg niet blind kunnen worden toegepast
door verpleegkundigen en artsen. Om de validiteit en generaliseerbaarheid te vergroten
worden resultaten van uitkomsten globaal blind gemeten. Dit biedt voor ons een groot
voordeel naar betrouwbaarheid van uitkomsten toe zodat onderzoekers zich niet kunnen
laten beïnvloeden door vooraf bestaande veronderstellingen. Daarenboven werden er
proportioneel meer mannen geïncludeerd in studies. Een mogelijke verklaring kan zijn dat er
gewoonweg epidemiologisch meer mannen een TBI doormaken (Bonds et al., 2015; Cooper
et al., 2018; Madden & Devon, 2015).
Door een kritische beoordeling van de gepubliceerde klinische studies zijn we van mening
dat de methoden van therapeutische hypothermie erg heterogeen zijn in termen van diepte,
duur en opwarmingssnelheid. De invloed van de verschillende koelmethodieken op de
resultaten kan worden verminderd door de nauwkeurige rapportering van koelparameters en
temperatuurmetingen. Dit is belangrijk omdat verschillen tussen interventie- en
controlegroep door deze heterogeniteit misleidend kunnen zijn. Daarbij kunnen uitkomsten
ook te wijten zijn aan verschillende conventionele behandelingen welke niet beschreven
worden in de studies. We zien dat de interventies in de controlegroep dikwijls niet vermeld
worden waardoor normothermie en standaardzorg mogelijks door elkaar worden gebruikt.
De resultaten over het belang van langzame opwarming zijn in overeenstemming met de
gegevens die werden verkregen bij proefdieren waarbij aangetoond werd dat hypothermie
gevolgd door een langzame opwarming een maximaal neuroprotectief effect oplevert. Alsook
ondersteunen ze de huidige aanbevelingen omtrent traag opwarmen (0,1-0,2°C/u) bij
patiënten met een ernstig TBI die therapeutisch gekoeld worden. Desniettegenstaande geeft
het gebruik van een ongecontroleerde opwarming mogelijks maskering van de voordelen
van hypothermie, vooral omdat het rebound-intracraniële hypertensie kan veroorzaken
(Olah et al., 2018). Eveneens werd er in verschillende onderzoeken gerapporteerd dat na 48
uur de intracraniële druk opnieuw toenam tijdens het opwarmen van de patiënt. Dit wordt
ook wel het reboundeffect genoemd. Op basis van dit resultaat wordt aangenomen dat
therapeutische hypothermie langer dan twee dagen dient toegepast te worden om potentiële
voordelen van hypothermie waar te nemen. Eveneens dient de opwarming niet te agressief
te gebeuren (Chiu & Hindson, 2017; Wilson & Della Penna, 2016). Verder werd bevonden
dat koelen tot 35°C even effectief blijkt te zijn dan een temperatuur tot 33°C. Al geeft een
temperatuur van 35°C minder risico op een bloeding dan een temperatuur van 33°C wat
overigens voor meer complicaties kan zorgen. Echter is deze conclusie gebaseerd op een
kleine, single center studie.
Verhoogde intracraniële druk kan als een indicator van de werkelijke hersenbeschadiging,
maar ook als een oorzaak van pathologische veranderingen na een ernstig TBI beschouwd
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worden. Een sterke hoeveelheid bewijsmateriaal ondersteunt dat therapeutische
hypothermie een nuttig hulpmiddel kan zijn om de ICP bij een TBI te verlagen zonder dat dit
de uitkomst van het letsel hoeft te verbeteren. Daarbij kan de tegenstrijdigheid tussen het
behandelen van intracraniële hypertensie en het gebrek aan verbetering van de uitkomst
mogelijks worden gevonden in een inadequate toepassing van een bepaald koelprotocol. Er
werd een significante vermindering in verhoogde intracraniële drukken waargenomen bij
selectieve koeling. Echter moet dit resultaat kritisch benaderd worden gezien de ICP in alle
groepen gemiddeld boven 20 mmHg was (Chiu & Hindson, 2017). Doch werd dit gunstige
resultaat bevestigd door DeRyke et al. (2010), Carney et al. (2016) en Dunkley & McLeod
(2016). Methodologisch gezien moeten onderzoeken waarbij hypothermie werd bekomen
door selectieve hersenkoeling onderscheiden worden van degenen met systemische
hypothermie. Selectieve hersenkoeling kan op invasieve wijze gebeuren waardoor er na
enkele uren een systemische hypothermie kan optreden welke verschil in uitkomsten kan
geven.
Verrassend toonde één studie uit het onderzoek van Dunkley & McLeod (2016) een
significant hogere incidentie van intracraniële hypertensie aan in de therapeutische
hypothermie groep vergeleken met de normothermie groep (p= 0,003). Echter wordt deze
studie beperkt door het feit dat er veel variatie is in de protocollen die toegepast zijn wat
betreft de koeling. Zo zijn er belangrijke ontbrekende feiten zoals de tijd van inductie van de
therapeutische hypothermie en de opwarmingssnelheid. Deze gegevens zijn van uiterst
belang om een goed oordeel te kunnen vellen over de effecten van de hypothermie.
Daarnaast zijn er ook studies waarin bijkomende interventies zoals chirurgische
decompressie en liquordrainage zijn toegepast waardoor het moeilijk wordt om te bepalen of
een eventueel gunstig effect toe te schrijven is geweest aan de hypothermie of aan
dergelijke interventie. Tot slot werden zes van de acht studies uitgevoerd in Azië waardoor
we voorzichtig moeten zijn met generalisatie van de uitkomsten naar onze Westerse
gezondheidszorg.
Contradictorisch met deze resultaten werd er in de POLAR-studie van Cooper et al. (2018)
geen significant effect waargenomen op de intracraniële druk, wat suggereert dat
profylactische hypothermie geen neuroprotectie biedt na een ernstig TBI. Belangrijke
limitaties binnen de POLAR-studies zijn de volgende; er was een significante hoeveelheid (27
van de 260 participanten) patiënten welke nooit de doeltemperatuur hebben bereikt. Het
risico op vertekening neemt toe gezien verpleegkundigen de keuze hadden patiënten uit de
studie te halen indien men geloofde dat de interventie niet in het belang van de patiënt was.
Echter is dit een belangrijke ethische component in onderzoeken bij kritiek zieke
zorgvragers.
Naast het potentiële voordeel van hypothermie op de intracraniële druk werden er echter
ook nadelen gerapporteerd gerelateerd aan hypothermie. In een vergelijking van de
NABISH-trials, werd er in hun tweede studie een hogere incidentie van complicaties en
verhoogde intracraniële druk vastgesteld in de hypothermiegroep. Hierdoor waren er meer
interventies nodig in de hypothermie groep ten opzichte van de groep die standaardzorg
verkreeg. Een mogelijke verklaring van dit resultaat kan gevonden worden in het feit dat in
de eerste studie agressieve maatregelen waren getroffen om hypotensie te reduceren, wat
potentieel een effect heeft uitgeoefend op de intracraniële druk en het ontstaan van
complicaties. Bij een algemene kijk op de incidentie van complicaties zien we een trend van
toename in complicaties binnen de hypothermie groep waarbij het verschil in de meeste
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gevallen niet significant bevonden werd (Andrews et al., 2015; Cooper et al., 2018;
Maekawa et al., 2015).
Wat de resultaten van Madden & Devon (2015) interessant maken is dat verschillende
gradaties in temperatuursverhoging bestudeerd worden. Zo is de neurologische outcome op
drie maanden significant slechter (p< 0,001) bij de matige koorts (38,1°C-39,0°C) en hoge
koorts (>39,0°C) groep dan in de normothermie (36,3°C-37,2°C) en bij milde koorts
(37,3°C-38,0°C). Bijkomend stijgt het percentage van ongunstige outcomes bij patiënten
met een ernstige TBI elke dag dat er hoge koorts aanwezig is (p< 0,01). Een zeer
belangrijke kanttekening bij deze resultaten is het feit dat deze temperaturen allen axillair
werden gemeten terwijl Polderman en Herold (2009) aantoonden dat de perifeer gemeten
temperatuur geen correlatie vertoont met de gouden standaard voor centrale
temperatuurmeting (zijnde arteria pulmonalis katheter) en dus niet mag gebruikt worden
om de therapie rond hypothermie op te baseren. Daarbij staat koorts ook in relatie met
mortaliteit op drie maanden. In de normothermie groep en de milde koorts groep bij
patiënten met een ernstig TBI was de mortaliteit significant lager dan bij de patiënten met
matige koorts
(p< 0,05) en hoge koorts (p< 0,001). De mortaliteit bleek ook
significant hoger bij de patiënten met een ernstig TBI die drie dagen hoge koorts hadden
tegenover de patiënten die één of twee dagen hoge koorts hadden (p< 0,05) (Madden &
Devon, 2015).
Daarnaast werd gezien dat patiënten waarbij koorts vroeg voorkomt in het ziekteproces
(T >38,5°C tijdens de eerste twee dagen na opname) meer vatbaar zijn voor verminderde
outcome (p= 0,03) met een toename in matige of ernstige handicap op zes maanden
(p= 0,01). De temperatuur werd tympaan gemeten, wat een relatief goede meetmethode is.
Ook de review van Bonds et al. (2015) bevestigt dat persisterende hyperthermie
(temperatuur boven 38,5°C) wordt geassocieerd met verminderde functionele outcomes op
zowel korte als lange termijn (p= 0,0122; p = 0,025). Hierbij dient wel een kanttekening
gemaakt te worden dat de functionele outcome als goed of slecht werd ingedeeld op basis
van het klinisch oordeel van een evaluator. Hierdoor kunnen er individuele verschillen zitten
in wat iemand als goed of slecht beschouwd. Verrassend kwamen ze tot de conclusie dat
noch milde, noch ernstige intracraniële hypertensie alleen een statistisch significante
aanleiding geeft tot verminderde neurologische uitkomsten. Niettegenstaande, wanneer
patiënten een periode doormaakten van hyperthermie in combinatie met ernstige
intracraniële hypertensie, was er een sterke associatie met verminderde korte en lange
termijn neurologische uitkomsten. De temperatuur in deze studie werd strikt gemonitord
waardoor de kans bestaat dat minder stabiele patiënten niet geïncludeerd werden omdat zij
meer nood hadden aan transfers (bv. naar CT) wat de metingen onderbrak. Er werd nergens
vermeld op welke manier de temperatuur gemeten werd. Algemeen kan geconcludeerd
worden dat elke afwijking van normothermie een toename in mortaliteit en morbiditeit kan
geven.
Meerdere keren in deze literatuurstudie werd het onder controle houden van koorts als
interventie in de controlegroep beschreven als potentiële invloed op de resultaten. De
meeste antipyretica zoals NSAID’s verminderen niet alleen de koorts, maar oefenen ook
ontstekingsremmende en andere effecten uit. Het is echter aangetoond dat koorts, zonder
het gebruik van antipyretica, niet geassocieerd is met een toename in mortaliteit ten
opzichte van patiënten die wel antipyretica kregen. De klinische implicatie van antipyretica
bij koorts kan hierdoor verschillen (Jain et al., 2018). Gezien inflammatoire processen deel
uitmaken van de pathofysiologie na een ernstig traumatisch hersenletsel, kan het gebruik
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van antipyretica in de controlegroep de uitkomst van de studie beïnvloeden en veranderen.
Sommige auteurs schrijven de gevonden voordelen van hypothermie toe aan de strikte
vermijding van temperatuursverhoging gezien er met antipyretica eveneens een
temperatuurdaling kan worden bekomen (Chiu & Hindson, 2017; Madden & Devon, 2015).
8.2. Implicaties voor praktijk
De betrokken artikels rapporteren gelijkaardige resultaten met betrekking tot het behoud
van hypothermie en de snelheid van opwarming. Men is unaniem dat indien hypothermie
wordt toegepast deze minstens 48 uur moet aangehouden worden om een voordeel ervan te
zien. Alsook wordt de opwarmingssnelheid van 0,25°C/u door meerdere auteurs als
definitieve richtlijn beschouwd, gezien snelle en te vroege opwarming potentiële voordelen
van hypothermie verloren doet gaan. In verband met de initiatie van hypothermie bestaat er
nog geen uniformiteit. Indien hypothermie wordt geïnitieerd, dient de doeltemperatuur zo
snel mogelijk behaald te worden om een potentieel effect waar te nemen.
Indien we kijken naar de methodiek van koelen zien we dat elke techniek zijn voordelen en
nadelen heeft. Wanneer we de resultaten geloven, zou selectieve hersenkoeling betere
resultaten geven op lange termijn in verband met de neurologische uitkomst, echter zien we
dat er geen verschil optreedt ten opzichte van systemische koeling. Naast het voordeel, is de
klinische toepassing ervan voor ons van een groter belang. Ondanks selectieve koeling door
middel van ijsapplicatie en helmen minder complicaties geeft, zorgt het voor een trager
bereikte doeltemperatuur. Deze laatste vaststelling staat in tegenstrijd met het aangetoonde
belang van een snelle bereiking van de doeltemperatuur, welke door meerdere studies werd
aangetoond. Niettegenstaande het veelbelovende resultaat over selectieve koeling, is het
bewijs hieromtrent nog niet voldoende om evidence-based uitspraken te doen over welke
methodiek het beste is in het toepassen van hypothermie bij een TBI. Indien we kijken naar
de praktijk zien we dat endovasculaire koeling het meeste wordt toegepast gezien de
belangrijke voordelen. Voor ons als verpleegkundige is het belangrijk te weten welke
technieken er nog bestaan om hypothermie te verkrijgen indien het nodige materiaal niet
aanwezig is, hiervoor werd de verdieping in koelmethodieken en hun effectiviteit gemaakt.
Deze kan u raadplegen in bijlage 11.5. en 11.6. Het is belangrijk als verpleegkundige kennis
te hebben van de verschillende koelmethodieken om hypothermie te verkrijgen zodat men
kan anticiperen in verschillende situaties. Indien de instelling waar u tewerkgesteld bent een
bepaalde techniek hanteert, is het belangrijk zowel de voor- en nadelen, als
aandachtspunten te weten zodat kwaliteit van zorg geoptimaliseerd kan worden.
Ondanks het feit dat er dwingende, rationele evidentie bestaat rondom het potentiële effect
van hypothermie in het verzachten van de destructieve mechanismen bij het ontstaan van
secundaire schade, is er toch sterke en duidelijke evidentie nodig omtrent het ondersteunen
van hypothermie bij TBI-patiënten in lange termijn uitkomsten. Wij zijn van mening dat
deze tegenstrijdige resultaten mogelijks te maken hebben met een grote heterogeniteit
tussen de studies. Een toevoeging van verdere kenmerken van een patiënt (ICP, leeftijd,
comorbiditeit) en methodologische parameters (initiatie van koeling) aan de inclusiecriteria
binnen dergelijke studies, zou kunnen helpen om de patiëntenpopulatie te specifiëren, en zo
te zoeken naar een populatie welke het meeste baat heeft bij de voorgestelde therapie in de
studie.
Om nadelige veranderingen in intracraniële druk te vermijden, kan het koelprotocol zich
baseren op de intracraniële druk. We zien dat studies waarbij men het koelprotocol aanpast
aan de intracraniële druk, er betere uitkomsten werden bevonden dan onderzoeken waarbij
een protocol gevolgd werd ongeacht de ICP. Hierdoor wordt het belang van continue ICP-
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bewaking tijdens therapeutische hypothermie benadrukt. Eveneens zien we in de studies
waarbij de intracraniële druk werd gedocumenteerd met cijfers, dat de gemiddelde
intracraniële druk niet sterk verschilt tussen normothermie en hypothermie. Eveneens wordt
de verwoording van minder verhoogde intracraniële drukken en lagere intracraniële drukken
door elkaar gebruikt, waardoor de generaliseerbaarheid ook hier in het gedrang komt.
Indien men spreekt over minder verhoogde intracraniële drukken kan het zijn dat de
gemiddelde intracraniële druk echter 20 mmHg is, wat te hoog is. Onder lagere intracraniële
drukken wordt een ICP < 20 mmHg begrepen. Het gebruik van eenzijdige en dezelfde
begrippen is noodzakelijk in dit onderzoeksgebied.
De belangrijkste complicatie binnen hypothermie is shiveren. Het detecteren van shiveren is
een uitdaging gezien er geen continue monitoring bestaat. Het gestandaardiseerde
meetinstrument BSAS kan als hulpmiddel hierbij gebruikt worden en raden wijzelf aan te
gebruiken
gezien
de
potentiële
hinder
in
het
koelingsproces
en
de
temperatuursveranderingen. Wij zijn van mening, door de huidige evidentie, dat er eerst
gestart moet worden met niet-farmacologische interventies waarbij men progressief handelt
met farmacologische hulpmiddelen en invasieve interventies op een stapsgewijze manier.
Om meer inzicht te verwerven in het protocol van UZ Leuven omtrent
temperatuurmanagement bij een traumatisch hersenletsel op intensieve zorgen in de
praktijk, werd Prof. dr. Meyfroidt Geert geraadpleegd. Hij is intensivist en anesthesist met
een specialisatie in neuro-intensieve geneeskunde, werkzaam in UZ Leuven, campus
Gasthuisberg. Eveneens zit hij in het Brain Trauma Foundation team. In UZ Leuven wordt
geen therapeutische hypothermie meer toegepast bij een TBI gezien de evidentie dat zowel
profylactisch als therapeutisch koelen respectievelijk geen effect toont met een slechtere
outcome na koeling. De laatste studie (POLAR) omtrent dit onderwerp bevestigt zijn
opvattingen. Doch geeft hij weer dat therapeutische hypothermie door sommigen nog wordt
toegepast als laatste optie in het behandelen van een verhoogde intracraniële druk bij een
TBI hoewel er niet voldoende evidentie bestaat omtrent deze therapie. Eveneens geeft Dr.
Meyfroidt weer dat het moeilijk wordt om een studie uit te voeren en voldoende patiënten te
rekruteren om deze therapie te onderzoeken, dit gezien de reeds aangetoonde schade en
omwille van ethische aspecten. Kortom wordt er in UZ Leuven gestreefd naar normothermie
waarbij koorts vermijden centraal staat. Ook wij staan achter deze toepassing van
temperatuurmanagement bij volwassenen met een TBI.

8.3. Implicatie voor verder onderzoek
In deze literatuurstudie werden de uitkomsten op vlak van mortaliteit, neurologisch
functioneren, ICP en complicaties geanalyseerd. Er werd weinig rekening gehouden met
aanvullende uitkomsten zoals kwaliteit van leven of mogelijke nadelige effecten van
hypothermie zoals stollingsafwijkingen, myocardischemie of atriumfibrillatie. Wij zijn van
mening dat deze subgroep analysen onderzocht dienen te worden om bijkomende evidentie
omtrent hypothermie te vervolledigen. We zien evenzeer dat verschillende studies in hun
subgroep analyse potentiële verschillen vaststellen in resultaten gerelateerd aan het type
letsel. Hierdoor zijn wij van mening dat er een betere classificatie binnen een traumatisch
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hersenletsel noodzakelijk is in het onderzoeken van het effect van hypothermie bij een TBI.
Met andere woorden zijn wij ervan overtuigd dat de resultaten zullen variëren naargelang
het letsel en naargelang eventuele chirurgische evacuatie. Verder onderzoek met een betere
classificatie is aangewezen.
Tevens
was
er
in
één
publicatie
sprake
van
een
nieuwe
variant
van
temperatuurmanagement nl. metabolic-targeted hypothermie (MTHT). Hierbij wordt
gestreefd naar een metabolisch doel in plaats van een doeltemperatuur. Het potentiële
positieve effect (lagere mortaliteitsgraad) werd aangetoond in een single blind RCT men een
relatief kleine populatie (Chiu & Hindson, 2017). Gezien deze kleine steekproef (n= 88) is de
generaliseerbaarheid beperkt. Op dit moment worden er actief nieuwe patiënten verzameld
om een meer definitieve studie uit te voeren. Dit domein is dus zeer actief binnen het
onderzoeksgebied.
Vroege mobilisatie op intensieve zorgen verminderd de ligduur, de lengte van kunstmatige
ventilatie, de incidentie van delirium en heropnames. TTM-methodieken en shivering
managementstrategieën maken het soms moeilijk om vroegtijdige mobilisatie toe te passen,
wat vaak leidt tot beperkte bewegingen waaronder het draaien en verheffen van het hoofd.
Doch is er geen specifieke evidentie rondom veiligheid van mobilisatie binnen TTM. Dit
gebied is nog onbekend en vormt een mogelijkheid tot verder uitbreidend onderzoek
(Madden et al., 2017).
Een kleine gerandomiseerde trial toonde gunstige uitkomsten op één jaar na een TBI aan,
indien de koeling wordt toegepast na een craniotomie (Ahmed et al., 2016). Op basis van
deze potentiële vondst, is er momenteel een nieuwe studie bezig die onderzoekt of het vroeg
koelen van een patiënt een voordeel heeft bij subdurale hematomen bij een TBI, ongeacht
de periode tot chirurgie. Deze studie wordt de “HOPES” trial (Hypothermia for patients
requiring evacuation of subdural hematoma) genoemd en vindt momenteel plaats.
Ook de LTH-1 trail (long-term therapeutic hypothermia) is een nog lopende studie. In deze
prospectieve multicenter RCT worden 300 patiënten met een ernstig TBI uit 15 verschillende
centra in China onderzocht. Zij worden ingedeeld in de therapeutische hypothermiegroep
(34°C-35°C) die vijf dagen aangehouden wordt of in de normothermiegroep (36°C-37°C).
De GOS-score op zes maanden is de primaire uitkomst, waar ook gekeken wordt naar de
GOS-score op één maand na het letsel, de mortaliteit op zes maanden na het letsel, de
lengte van het verblijf op ITE en in het ziekenhuis, het effect op de ICP en het optreden van
complicaties over de zes-maanden durende observatieperiode. Dit is een interessante studie
gezien de onderzoekers hier bestuderen wat wij als gunstige factoren benoemen; het gaat
om lange termijn milde hypothermie met een trage opwarming en dit op basis van ICPcontrole (Lei et al., 2015).

9.Conclusie
Er werd een literatuurstudie uitgewerkt omtrent het onderwerp “therapeutische hypothermie
op intensieve zorgen bij patiënten met een traumatisch hersenletsel”. Wij vonden het
belangrijk deze literatuurstudie te verrichten gezien de vraag naar duidelijkheid over deze
interventie, alsook de toepassing ervan. Bij het bestuderen van de pathofysiologie van een
traumatisch hersenletsel en het effect van therapeutische hypothermie hadden we al snel
een beeld van het neuroprotectief aspect, wat ook door meerdere studies wordt bevestigd.
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We hadden niet verwacht dat deze interventie potentieel neurologisch een slechtere
outcome kon geven met een toename in mortaliteit, gezien het theoretisch onderbouwde
neuroprotectieve mechanismen achter therapeutische hypothermie. In de toekomst is er
zeker nood aan extra onderzoek omtrent dit onderwerp. Dit om tegenstrijdigheden weg te
werken en eventueel een geoptimaliseerd protocol te kunnen implementeren in de praktijk.
Uit onze bevindingen blijkt een verhoogde mortaliteit en een slechtere neurologische
outcome indien men hypothermie toepast, hoewel vele wetenschappelijke artikels elkaar
hierin tegenspreken. Wij zijn van mening dat therapeutische hypothermie enkel en alleen
nog toegepast mag worden als laatste redmiddel in het behandelen van een verhoogde
intracraniële druk gezien de potentiële schade die deze interventie kan geven. Evenzeer mag
deze therapie nooit gezien worden als een behandeling op zich. Als er na een TBI toch
geopteerd wordt voor therapeutische hypothermie dan geven de volgende aanbevelingen de
beste uitkomsten. We verkiezen een lange termijn hypothermie (> 5 dagen), een
temperatuur tussen 33°C en 35°C, een selectieve koelmethodiek én het heropwarmen dient
aan minder of gelijk aan 0,25°C/uur te gebeuren. Als we het hebben over het meten van de
lichaamstemperatuur is de gouden standaard de arteria pulmonalis temperatuur. Omdat
deze methode invasief is en weinig voorkomt (enkel indien er een Swan- Ganz katheter is),
is deze niet aan te raden naar de verpleegkundige praktijk. In praktijk wordt meestal de
centrale temperatuur gemeten langs de blaassonde welke nauw aansluit aan de arteria
pulmonalis temperatuur. Het blijft belangrijk om veel aandacht te schenken aan continue
temperatuurmeting, op welke manier dan ook. Dit om tijdig te kunnen inspelen op
hyperthermie of hypothermie.
In UZ Leuven, campus Gasthuisberg past men enkel nog geïnduceerde hypothermie toe
indien geen enkele andere therapie aanslaat na een TBI bij verhoogde intracraniële druk. De
sleutel tot een kwalitatieve verzorging waarbij zo weinig mogelijk complicaties optreden bij
TBI, is en blijft het vermijden en behandelen van koorts. Hoe frequenter koorts optreedt
gedurende een hersenletsel, hoe slechter de outcome is en hoe meer risico er bestaat te
overlijden. Dé behandelingsmethode bij TBI is dus het streven naar een normothermie.
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11. BIJLAGEN
11.1 Zoekmethodologie

Database

PUBMED

PUBMED

PUBMED

PUBMED

(MESH)
Termen

[induced Hypothermia]
[Brain injury, trauma]

[Trauma,
Nervous
System]
[induced
Hypothermia]

Max. 5 tot 10 jaar oud

Engelstalige artikels

Humans

Systematic (review)

[Trauma, Nervous System]
[induced Hypothermia]

‘Targeted Temperature
Management’, ‘TBI’

Limieten





Maximum 5 jaar oud
Engelstalige artikels
Humans






Max. 5 tot 10 jaar oud
Engelstalige artikels
Humans
RCT

Resultaten

30 resultaten waarvan 3
werden geselecteerd. Deze
artikels
werden
geselecteerd aan de hand
van de abstracten van
volgende artikels.

126 resultaten waaruit 6
artikels
werden
weerhouden.
Volgende
artikels werden gekozen
op basis van de titel en
bijhorende abstract.

72 resultaten waaruit 2
artikels
werden
geïncludeerd.
De
keuze
werd gemaakt aan de hand
van titel en abstract.

Weerhouden
artikels

1. Future Directions for
hypothermia
following
severe traumatic brain
injury (Chiu & Hindson,
2017).

1. Targeted Temperature
Management
in
brain
injured patients (Rincon,
2018).

1.
Hypothermia
for
intracranial
hypertension
after traumatic brain injury
(Andrews,
Sinclair,
Rodriguez, Harris, Battison,
Rhodes & Murray, 2015).

2.
Hypothermia
in
traumatic
brain
injury
(Ahmed,
Bullock
&
Dietrich, 2016).
3.

Effect

of

really

2. A systematic Review of
the
effect
of
body
temperature on outcome
after adult traumatic brain
injury (Madden & DeVon,
2015).

Maximum 10 jaar
oud

Engelstalige
artikels

Humans
75 resultaten waar geen
nieuwe
artikels
uit
weerhouden zijn.


/

2.
Prolonged
mild
therapeutic
hypothermia
versus fever control with
tight
hemodynamic
monitoring
and
slow
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sustained
prophylactic
hypothermia on neurologic
outcomes among patients
with
severe
traumatic
brain injury (Cooper, et
al., 2018).

3. Targeted Temperature
Modulation
in
Neurosciense
patient
(Wilson & Della Penna,
2016).
4.
Meta-analysis
of
Therapeutic hypothermia
for traumatic brain injury
in Adults and paediatric
patients
(Crompton,
Lubomirova,
Cotlarciuc,
Han,
Scharma
S.,
Scharma P., 2017).

rewarming in patients with
severe
traumatic
brain
injury:
a
randomized
controlled trial (Maekawa,
Yamashita, Nagao, Hayashi
& Brain-Hypothermia study
group, 2015).

5. Role of therapeutic
hypothermia in improving
outcome after traumatic
brain injury: a systematic
review
(Georgiou
&
Manara, 2013).
6.
Temperature
management
in
acute
neurologic injury: to cool
or not to cool (DeRyke,
Sealy & Rhoney, 2010).
Database

LIMO

(MESH)
Termen

‘traumatic
AND

brain injury’
‘therapeutic

BTF guidelines

Cochrane database
systematic review

Brain trauma guidelines

‘Hypothermia’ en ‘TBI’

of

Sneeuwbalmethode
nvt
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hypothermia’
‘intensive care unit’
Limieten





AND

Maximum 5 jaar oud
Engelstalige artikels
Type bron: artikels

/




Max. 5 tot 10jaar oud
Engelstalige artikels

Max. 5 tot 10 jaar oud
Engelstalige artikels
 Type bron: artikels
 Volledige tekst



Resultaten

702 resultaten, waaruit
twee artikels op basis van
de
titel
werden
geselecteerd
waarbij
vervolgens de abstract
kritisch werd benaderd.

/

3 resultaten waaruit 1
artikel werd weerhouden.
Het gekozen artikel werd
op basis van de inhoud
van het artikel gekozen.

5
artikels
werden
gevonden op basis van
hun potentiële bijdrage
tot
onze
specialisatieproef.

Weerhouden
artikels

1. Targeted temperature
management:
Current
evidence and practises in
critical
care
(Review
article) (Saigal, Sharma,
Dhurwe, Kumar & Gurjar,
2015).

1. Guidelines for the
management of severe
traumatic brain injury 4th
edition (Carney, et al.,
2016).

1.
Hypothermia
for
traumatic
brain
injury
(Lewis,
Evans,
Butler,
Schofield-Robinson
&
Alderson, 2017).

1.
Therapeutic
hypothermia in patients
following
traumatic
brain
injury
a
systematic
review
(Dunkley &, Mcleod,
2016).

2. Targeted temperature
management in traumatic
brain
injury
(clinical
report)
(Yokobori
&
Yokota, 2016).

2.
Revisited:
A
systematic review of
therapeutic
hypothermia for adult
patients
following
traumatic brain injury
(Watson,
Shepherd,
Rhodes
&
Andrews,
2018).
3. The implementation of
targeted
temperature
management:
an
evidence-based
guideline
grom
the
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neurocritical
care
society (Madden, et.
Al., 2017).
4. Predictive Valu of
hyperthermia
and
intracranial
hypertension
on
neurological outcomes
in patients with severe
traumatic brain injury
(Bonds, et al., 2015).
5. Shivering treatments
for
targeted
temperature
management: a review
(Jain,
Gray,
Slisz,
Haymore, Badjatia &
Kulstad, 2018).

55

11.2. Bedside Shivering Assesment Scale

(Wilson & Della Penna, 2016).
11.3. Samenvatting verschillende meetplaatsen van temperatuur
Plaats

Accuraa
theid

Gemiddeld
tijdsverschil van
deze plaats tov
temperatuur op
gouden
standaard

Voordelen

Arteria
pulmonali
s

Hoog

Gouden standaard

Precieze
en
snelle Complexe plaatsing,
temperatuurregistratie kan maar 72-96u ter
plaatse
blijven,
invasief

Vena
Jugularis
bulb
(t.h.v. het
oor)

Hoog

Gouden standaard

Precieze
temperatuurregistratie

Slokdarm

Hoog

Veneus bloed komt
direct van de hersenen
en
reflecteert
de
temperatuur
nog
accurater dan de AP
katheter
5 minuten

Snelste
en
meeste
accurate reflectie van
de gouden standaard

Nadelen

Complexe plaatsing,
nog
experimenteel
voor
neuromonitoring,
zelden gebruikt

Risico op dislocatie
naar
de
maag,
mogelijke
interferentie
met
maagsonde,
echo,
gastroscopie,
moeilijke plaatsing
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Blaas

Goed/ho
og

20 minuten (kan
oplopen
tot
60
minuten
bij
ernstige shock of
oligurie)

Makkelijke plaatsing,
weinig
risico
op
dislocatie,
gecombineerd met de
plaatsing
van
de
blaassonde die toch
moet gebeuren

Relatief
lang
tijdsverschil, meting
kan
beïnvloed
worden door diurese,
temperatuursensor
kan zakken naar het
ballonnetje

Rectaal

Goed/ho
og

15 minuten (kan
oplopen
tot
40
minuten
bij
ernstige shock)

Makkelijke
plaatsing

snelle

Relatief
lang
tijdsverschil,
groot
risico op dislocatie
(hoewel dan wel snel
opgemerkt)

Nasofaryn
x

Hoog

8 minuten

Relatief
snelle
en
makkelijke plaatsing,
relatief
kort
tijdsverschil,
reflecteert
de
hersentemperatuur
beter dan sommige
verder
gelegen
plaatsen

Risico
op
misplaatsing,
risico
op
neusbloedingen
(zeker bij patiënten
onder
anticoagulantia)

Tympaan
(via
het
oor)

Gemidde
ld/goed

10 minuten

Zeer
snelle
en
makkelijke plaatsing,
reflecteert
de
hersentemperatuur
beter dan sommige
verder
gelegen
plaatsen

De metingen kunnen
niet accuraat zijn,
continue meting kan
oncomfortabel
zijn
voor
wakkere
patiënten

Voorhoofd

Goed/ho
og

5 minuten

Goede
correlatie
tussen
gemeten
temperatuur
en
temperatuur van de
frontale lob van de
hersenen,
goede
correlatie met bloeden
oesofageale
temperatuur

Nog
niet
genoeg
bestudeerd om te
gebruiken in deze
condities, vraagt 15
minuten de tijd voor
kalibratie

Perifeer
(axillair,
lies)

Complee
t
inaccura
at

Geen
correlatie Perifere metingen mogen nooit gebruikt
met
gouden worden bij patiënten die onder hypothermie
standaard
gebracht zijn. Deze metingen zijn compleet
inaccuraat.

en
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(Polderman & Herold, 2009).

11.4. Glasgow Outcome Scale - Extended

(Olsen, 2014).
11.5. Overzicht koelmethodieken (beknopte versie)
Methode

Voordelen

Nadelen

Oppervlakkige koeling - lucht
Blootstelling van
de huid van de
patiënt aan de
lucht

Makkelijk, goedkoop, weinig risico’s

Ineffectief,
zeer
trage
inductiesnelheid (0,5°C/u)

Ventilators

Makkelijk te gebruiken, goedkoop

Bijkomende
risico’s
op
infectie,
trage
inductiesnelheid (1°C/u)

Bair hugger

Relatief goedkoop, vaak al beschikbaar
op ITE in kader van opwarming

Zeer trage
(0,5°C/u)

inductiesnelheid

Oppervlakkige koeling - water
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IJsapplicatie

Makkelijk en goedkoop

Risico
op
huidletsels
en
brandwonden,
trage
inductiesnelheid (1°C/u)

Hydrogel
pads

Gebruiksvriendelijk,
weinig
arbeidsintensief,
relatief
hoge
inductiesnelheid (1,5°C-2°C/u) met een
lager percentage lichaamsoppervlak dat
bedekt moet worden, betrouwbare
behouds- en opwarmingsfase

Gering risico op huidletsels
(roodheid en vlekken) bij
maximaal
gebruik
voor
verlengde
duur
bv.
bij
verlengde koorts

bv.

Snelle inductiesnelheid (1,5°C-2°C/u),
zeer betrouwbaar in behoudsfase en
opwarmingsfase, de katheter geeft 2
extra veneuze toegangspoorten

Invasieve
procedure
met
bijhorende risico’s, tijdverlies
tot start koeling: pas als
katheter ter plaatse is

IV
koude
vloeistoffen (4°C)

Zeer snelle inductiesnelheid (2,5°C3,5°C/u), makkelijk te gebruiken in
combinatie met andere methoden

Niet
geschikt
voor
onderhoudsfase, infusie van
grote hoeveelheden vocht

Extracorporale
circulatie

Zeer
snelle
inductiesnelheid
betrouwbaar

Zeer invasief

Antipyretica

Relatief
goedkoop,
werkbelasting

coated

Centrale koeling
IV katheters
Coolgard

en
consistente
(4,0°C-6,0°C/u),

weinig

extra

Weinig
effectief
(temperatuurdaling
van
0,1°C-0,6°C), werkt niet bij
patiënten
met
“centrale”
koorts

(Polderman & Herold, 2009).
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11.6. Overzicht koelmethodieken (uitgebreide versie)

60

(Polderman & Herold, 2009).
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11.7. Visuele weergave van hemodynamische parameters en intracraniële druk.

Figuur 1. Overzicht van hemodynamische parameters binnen de interventiegroep en de
controlegroep gedurende een aantal dagen (Andrews et al., 2015).
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Figuur 2. Overzicht van de intracraniële druk in de hypothermie groep in vergelijking met de
controlegroep (Cooper et al., 2018).
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11.8. Overzicht eerste-, tweede- en derdelijnstherapie

STAGE 1 : eerstelijnstherapie









Opname op intensieve zorgen
Mechanische ventilatie met normocapnie (PaCO2: 35 – 45 mmHg)
Sedatie en analgesie (Propofol en Fentanyl)
Hoofdeinde 30° tot 45° hoogstand
Behoud van een MAP > 80 mmHg
Ventrikeldrainage indien aanwezig
Normothermie van 36°C tot 37°C
Fever control: vermijden van koorts

INDIEN ICP > 22 mmHg blijft -> tweedelijnstherapie opstarten
STAGE 2 : tweedelijnstherapie






Hyperosmolaire therapie: mannitol infusie
Eventueel inotropie opstarten voor behoud CPP > 60 mmHg
Therapeutische hypothermie
Eventuele milde hyperventilatie/hypocapnie (PaCO2< 35 mmHg)
Verander sedatie naar een benzodiazepine (Midazolam)

Indien ICP > 22 mmHg blijft -> derdelijnstherapie opstarten
STAGE 3 : derdelijnstherapie



Barbituraten therapie
Decompressieve craniotomie

(Ahmed et al., 2016; Andrews et al., 2015; Stocchetti et al., 2017)

11.9. Praktijk flowcharts
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11.10. Literatuurtabel
STUDIE

DESIGN

POPULATIE

N

1.Targeted
temperature
management:
Current
evidence
and
practices
in
critical care (Saigal
et al., 2015).

Systemat
ische
review
uit India

Patiënten
met
TBI, maar ook
cardiac
arrest,
spinal
cord
injury…

1192

INTERVENTIE/OBSER
VATIE
Deze review bestudeert
de
effecten
van
hypothermie
op
de
verschillende
orgaansystemen
en
geeft een overzicht van
de actuele zorg op een
intensieve
zorgenafdeling
wat
betreft
de
doeltemperatuur.

OUTCOME
-

-

-

-

-

-

-

2.Therapeutic
hypothermia
in
patients
following

Systemat
ische
review

689 patiënten
Inclusie:
Volwassen

8 studies (6
RCT’s, 2 quasiexperimentele

Primaire outcome: het
effect
van
therapeutische

-

Overzicht van de belangrijkste
positieve en negatieve effecten op
orgaanstelsels waarmee rekening
gehouden dient te worden bij
hypothermie.
TTM
doet
de
cerebrale
metabolische zuurstofvraag dalen
alsook de ICP
TTM geeft een trend naar een
verbeterde neurologische outcome
maar geen statistische significante
evidentie door heterogeniteit in
patiëntenpopulatie en behandeling.
De meest effectieve manier is een
snelle start na het trauma,
minstens
48u
de
koeling
aanhouden
en
een
trage
opwarming met nauwe controle
van de ICP.
TTM alleen als behandeling voor
TBI biedt geen voordelen op vlak
van outcome.
TBI is een heterogene groep
patiënten die een heterogene
behandeling krijgen waardoor ze
moeilijk te besturen zijn.
Hypothermie bij aankomst dient
meest waarschijnlijk behouden te
worden of er dient langzaam
opgewarmd te worden.
Tegenstrijdige
uitkomsten:
significante
verbetering
van
de
neurologische outcome in de TH-
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traumatic
brain
injury: a systematic
review (Dunkley &
McLeod, 2016).

patiënten
TBI

met

multi-center
studies) uit de
databases
PubMed,
MEDLINE,
CINAHL,
Cochrane
Library,
gepubliceerd
sinds 2004.
Inclusie:
Engelstalig
Onderzoek
naar
effectiviteit
van
geïnduceer
de
hypotherm
ie bij TBI
Gepublicee
rd
vanaf
2004
Exclusie:
Therapeuti
sche
hypotherm
ie na CVA,
spontane
hersenbloe
dingen,
hepatische
encefalopa
thie
of
cardiaal
arrest

hypothermie
(TH)
versus normothermie op
de
neurologische
outcome
Secundaire outcomes:
Relatie
tussen
therapeutische
hypothermie
en
ICP
Relatie
tussen
verschillende
soorten
hersenletsel
en
effectiviteit van de
therapeutische
hypothermie
Complicaties
van
therapeutische
hypothermie

-

-

-

-

groep tegenover de controlegroep
volgens 3 studies (p= 0,04, p <
0,05, p= 0,01), volgens 3 andere
geen significatie maar wel een betere
outcome in de TH-groep.
Volgens 1 studie verbetert langere
koeling (meer dan 5 dagen tegenover
2 dagen) de outcome (p < 0,05)
Volgens 5 studies is de ICP significant
lager bij de TH groep dan bij de
controlegroep (p<0,05 en p=0,003,
andere p-waarden niet vermeld)
Volgens 3 studies is TH minder
effectief bij een diffuus hersenletsel
dan bij een focaal letsel + effectiviteit
van TH is in correlatie met de graad
van midline shift. Voornamelijk bij
letsels
waarbij
hematomen
ontwikkeld zijn i.v.m. contusie letsels
of diffuse letsel.
Minder complicaties op 35°C i.p.v op
33°C.
TH moet snel genoeg gestart worden,
lang genoeg aangehouden, traag
terug opgewarmd worden en bij
rebound intracerebrale hypertensie
terug opgestart worden voor de
beste effectiviteit.
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3.Targeted
temperature
management
in
traumatic
brain
injury (Yokobori &
Yokota, 2016).

Narratiev
e review
(Japan)

Patiënten
TBI

met

/

Primaire outcome: op
zoek gaan naar de
pathofysiologie
waarvoor
TTM
het
meest effectief is.
Secundaire outcome: de
meest geschikte timing,
lengte
en
opwarmingsnelheid
afleiden.
Hypothermie
wordt
gedefinieerd
als
T°
onder de 36°C.

4.Role
therapeutic
hypothermia

of
in

Systemat
ische
review

Patiënten
een TBI.

met

18
RCT’s
(MEDLINE
en
EMBASE
van

-

Overleving
van
patiënten met TBI
en primaire TH

TTM heeft een goed effect bij focaal
hersenletsel met evacuatie van het
hematoom
en
bij
het
ischemie/reperfusiesyndroom
(schade
door reperfusie na ischemie).
TTM zorgt voor een daling van de
productie van vrije radicalen.
Verminderde
activatie
van
de
inflammatoire cascade en celdood
door apoptose en necrose
Daling van het celmetabolisme en
zuurstofvraag en betere pH-balans.
Algemeen:
Milde hypothermie voor meer dan
48u verbetert de outcome.
Trage opwarming geeft maximale
protectie (minder axonale schade,
microvasculaire
schade
en
dysfunctie) + een snelle opwarming
verergert de trauma-geïnduceerde
pathologie.
Langer
aanhouden
van
de
hypothermie en traag opwarmen
geeft de beste outcome.
Hyperthermie
geeft
significante
stijging van het aantal ligdagen op
intensieve zorg, daling van de GCS
bij ontslag op intensieve zorgen en
gedaalde neurologische functie op 6
maanden na het trauma.
TTM (TH en normothermie) is van
significant belang (geen p-waarden
vermeld) bij TBI en in het controleren
van intracraniële hypertensie.
Geen voordeel van primaire TH in het
verminderen van mortaliteit en
neurologische
morbiditeit
werd
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improving outcome
after
traumatic
brain
injury:
a
systematic
review
(Georgiou
&
Manara, 2013).

5.Revisited:
A
systematic
review
of
therapeutic
hypothermia
for
adult
patients
following traumatic
brain
injury
(Watson
et
al.,
2018).

(Engelan
d)

1966 tot 28 juli
2011)
Inclusie:
Engelstalig
RCT
bij
patiënten
met TBI
Geïnducee
rde
hypotherm
ie
voor
minstens
12u
Outcome:
overleving
en
neurologis
che
outcome
tot
minstens 3
maanden
posttrauma

Systemat
isch
review
(Engelan
d)

Inclusie:
Volwassene
n
met
gemiddelde
(GCS:
912)
of
ernstige
TBI (GCS:
8 of lager)
TBI met als
oorzaak
een
acute

22
RCT’s
(Cochrane
Central Register
of
Controlled
Trials,
MEDLINE,
PubMed,
EMBASE van 1
januari
2011
tot 26 januari
2018):

-

-

Neurologische
functie
van
patiënten die TBI
overleven en met
primaire
TH
behandeld zijn
Veiligheid
van
primaire
TH
bij
patiënten met TBI

-

bewezen.
Geen conclusie over duur van de TH
en lengte van follow-up
Geen duidelijke evidentie van een
voordelige relatie tussen TH en ICP
Complicaties: daling mean arteriële
bloeddruk en cerebrale perfusiedruk
tijdens
de
opwarmingsfase
+
verhoogde nood aan vasopressoren

Geen evidentie van hoge of middelhoge
kwaliteit die bewijzen dat primaire TH de
mortaliteit of neurologische morbiditeit na
TBI verbeteren.
Gezien de intracraniële druk gewoonlijk 48
uur na het letsels piekt, is het
waarschijnlijk
dat
verschillende
onderzoeken patiënten op het hoogtepunt
van de druk opwarmden waardoor
mogelijks theoretische voordelen teniet
werden
gedaan
van
profylactische
therapeutische hypothermie.

Primair:
Mortaliteit
Neurologische
outcome
Nieuwe pneumonie
Secundair:
Snelle (onder 24u)
of late (na 24) TH
Effect van de duur
van follow-up op
de outcome

-

Onderscheid tussen RCT’s van hoge
en lage kwaliteit: hoge kwaliteit:
verhoogde mortaliteit in de TH groep
(p=0,02), slechtere neurologische
outcome in de TH groep (p=0,03) en
geen
significante
verschillen
(p=0,32)
in
verband
met
de
ontwikkeling
van
een
nieuwe
pneumonie voor de TH groep in
vergelijking met de normothermie
groep terwijl de resultaten net
omgekeerd zijn bij de lage kwaliteit
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en gesloten
hoofdwond
e
Exclusie:
Pediatrische
of
neonatale
patiënten
Open
hoofdwond
en

Inclusie:
RCT
Gebruik
van TH

Hypothermie
gedefinieerd als een T°
onder de 36°C.

-

Exclusie:
RCT
zonder
controle
groep

-

-

6.Targeted
temperature
management
in
Brain
injurerd
patients
(Rincon,
2018).

Review
Eurother
m study,
HOPES
study,

/

/

Praktische aspecten van
TTM bij hersenletsel en
kritiek
zieke
neurologische patiënten

-

RCT. Mogelijk hoge heterogeniteit
tussen de groepen
welke het
resultaat verklaart, uitgezonderd de
ontwikkeling
van
een
nieuwe
pneumonie.
Wel significant (p=0,02) lagere
mortaliteit als de TH groep tegenover
de groep zonder temperatuurcontrole
staat
Als de normothermiegroep onder
38°C blijft is er geen significant
verschil
(p=0,83)
in
mortaliteit
tussen deze groep en de TH groep,
als
de
normothermiegroep
de
temperatuur laat stijgen tot 38°C is
er wel
een
significant hogere
mortaliteit (p=0,005). Een snelle TH
geeft significant lagere mortaliteit
(p=0,0004) in vergelijking met de
controlegroep (bij late TH geen
significant
verschil:
p=0,51)).
Resultaten
dienen
voorzichtig
geïnterpreteerd te worden gezien
mogelijk hoge heterogeniteit tussen
de studies.
Bij een follow-up tot 6 maanden na
het trauma is er significant (p=
0,010) meer mortaliteit in de
controle groep dan in de TH groep
(tot 3 maanden geen significante
verschillen: p=0,20)).
Hypothermie zorgt voor een daling in
de excitotoxische neurotransmitters
(bv. glutaminezuur) en daling in de
vrije radicalen vorming en daling in
de apoptotische en inflammatoire
pathways
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NABISH
II study
(Philadel
phia)

7.Future directions
for
hypothermia

Narratiev
e review

Hypothermie zorgt zo voor het
behoud van de neuronen en de
bloed-hersenbarrière en een daling in
hersenoedeem en ICP.
Axillaire temperatuurmeting is niet
aanbevolen
voor
temperatuurmonitoring aangezien dit
veraf
staat
van
de
hersentemperatuur
(beter
is
blaastemperatuur,
rectale
temperatuur,
endovasculaire
temperatuur,…).
Externe en interne koeling zijn beide
effectief maar via interne koeling
wordt het target sneller bereikt en is
er
minder
schommeling
(Endovasculaire koeling geniet de
voorkeur, nieuwere technieken via de
slokdarm en de nasopharynx moeten
nog verder getest worden).
Endovasculaire koeling zou minder
shiveren geven dan externe koeling.
Klinische studies waarin TTM werd
toegepast
bij
TBI,
SAH,
AIS,
Meningitis en SE hebben niet kunnen
aantonen dat ze significant een
voordeel hebben op de uitkomst.
Heterogeniteit en beperkingen in
deze studies zorgen ervoor dat er
geen
definitieve
conclusie
kan
gevormd worden over of TTM al dan
niet helpt in deze situaties. Van het
behouden van normothermie en
preventie van hyperthermie na een
hersenletsel is algemeen geweten dat
het voordelen biedt op de uitkomst.
Hypothermie versus standaardzorg
- Twee RCT’s zag men een toename in
-

/

/

Samenvatting
wetenschappelijk

van
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following
severe
traumatic
brain
injury
(Chiu
&
Hindson, 2017).

(Portland
)

onderzoek rondom de
interventie hypothermie
in het beperken van
secundaire
hersenschade na een
acuut
traumatisch
hersenletsel
in
het
kader
van
(1)
neuroprotectie en (2)
levensreddende
therapie.

-

1. Beschrijving van de
biochemische
cascade
bij hypothermie.
2. Hypothermie i.k.v.
neuroprotectie
 Hypothermie
versus
standaardzorg
 Timing
van
hypothermie
 Gelokaliseerde
versus
systemische
hypothermie
3. hypothermie i.k.v.
levensreddende
therapie
 Bij
verhoogde
intracraniële
druk
 Als
immunomodulati
e
 Metabool

-

gunstige outcome van 15 en 18% bij
patiënten in de interventiegroep in
vergelijking met de controlegroep na
een ernstig traumatisch hersenletsel
(geen p waarden).
In een multicenter controlled trial
(NABISH-I,
n=368)
werd
geen
verschil in uitkomsten bevonden
tussen de interventiegroep en de
controlegroep. Er werd wel een
verhoogde incidentie van hypotensie
en hypovolemie vastgesteld in de
interventiegroep maar het verschil
was niet significant (p=0.09). Er
werd een hoger percentage van
complicaties
vastgesteld
in
de
interventiegroep wat kan leiden tot
een toename in morbiditeit en
mortaliteit. De voordelen situeren
zich
in
het
minder
frequent
voorkomen
van
verhoogde
intracraniële druk en patiënten (< 45
jaar) die al hypotherm waren voor
opname hadden een relatief betere
outcome dan de controlegroep met
standaardzorg (p=0.02).
In
twee
meta-analyses
die
gepubliceerd werden afzonderlijk en
ver uit elkaar, waarbij men ongeveer
dezelfde studies gebruikte, werden
tegenstijdige conclusies bekomen.
Henderson, et al. concludeerde dat er
geen duidelijk voordeel was van
geïnduceerde
hypothermie
op
mortaliteit maar zagen wel kleine
baat
bij
hypothermie
op
de
neurologische outcome gemeten door
de
GOS
(n=748).
Echter
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gerichte
hypothermie
4.Temperatuurmanage
ment
bij
hyperthermie/koorts

concludeerde McIntyre, et al. dat
therapeutische hypothermie wel een
duidelijk voordeel biedt op mortaliteit
en
neurologische
outcome
(n=1.069).
Timing van hypothermie
- In de multicenter controlled trial
(NABISH-II)
werd
de
doel
temperatuur binnen de 4.5 uur
bereikt (terwijl deze bij de NABISH-I
8 was) om te kijken of het sneller
reduceren
van
temperatuur
de
outcome verbeterde. Er werd geen
significant verschil vastgesteld tussen
de interventiegroep (hypothermie) en
de controlegroep (normothermie)
(geen p waarden). Alsook was er
geen significant verschil in mortaliteit
(geen p waarden).
- Een Chinese studie vond dat lange
termijn hypothermie (5 dagen)
significant de outcome gemeten door
de GOS verbeterde in vergelijking
met
korte
termijn
(2
dagen)
toepassing van hypothermie (geen p
waarden). Een voordeel dat werd
bevonden
was
dat
er in de
heropwarmingfase op korte termijn
een toename in intracraniële druk
aanwezig was welke niet aanwezig
was
bij
langetermijn
therapie
(hypothermie).
- Guidelines van BTF bevelen aan
binnen de 2.5 uur hypothermie toe te
passen over een korte periode van
48
uur
gezien
gebrek
aan
wetenschappelijke evidentie over de
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lengte en snelheid.
Gelokaliseerde versus systemische
hypothermie
- Een gerandomiseerde dubbel-blinded
controlled trial vond dat de GOS
score 2 jaar na het hersenletsel
hoger was in de groep waarbij
gelokaliseerde koeling (hersenen)
werd
toegepast
(72.7%)
in
vergelijking met de systemische
koeling (57.1%) en normothermie
(34.8%). De goede neurologische
outome (GOS-score van 4 of 5)
werden significant meer bevonden in
de hypothermie groep vergeleken
met de normothermie groep (geen p
waarden).
Targeted Temperature Management
bij koorts/hyperthermie
- Er
werden
geen
significante
verschillen in een restrospectieve
analyse in mortaliteit en ongunstige
outcomes
bevonden
in
beide
groepen. De mortaliteit nam wel toe
evenredig met de toename in
temperatuur (geen p waarden).
- In de studie van Miyata, et al. werd
geen significant verschil bevonden in
de neurologische outcome (GOS
score) tussen de interventiegroep
(therapeutische hypothermie) en de
controlegroep (TTM). Er werden wel
meer complicaties vastgesteld in de
hypothermiegroep vergeleken met de
controlegroep (geen p waarden).
- Een observationele studie in Japan
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vond alsook geen significant verschil
in GOS tussen de interventiegroep
(therapeutische hypothermie < 35°C)
en de controlegroep (normothermie
< 37°C).
8.The
implementation
of
targeted
temperature
management:
an
evidence-based
guideline from the
neurocritical
care
society (Madden et
al., 2017).

Guideline
gebaseer
d op een
systemati
sche
review

De ‘Neurocritical
Care
Society’
wierven
experten aan in
neurologisch
kritieke zorgen,
verpleegkundige
n
en
farmacologen
om een comité
op te bouwen in
2015.
Deze
groep heeft dan
16
klinische
vragen in PICOformaat
opgesteld rond
het gebruik van
TTM.

Artikels
doorheen
November 2016
werden gezocht
via
Pubmed,
CINAHL, PLUS,
Embase,
Cochrane
Libary
en
Joanna
Brigss
Institute
Evidence-Based
practise
databases. Via
de
sneeuwbal
methoden
werden
ook
artikels in de
referentielijsten
geraadpleegd
tot maart 2017.
Enkel
Engelstalige
artikels,
humane studies
en
gepubliceerde
artikels werden
geïncludeerd.

16 klinische vragen met
betrekking
tot
TTM
telkens in de vorm van
een PICO (Populatie,
Interventie, Comparator
en Outcome).
TTM
houdt
zowel
therapeutische
hypothermie,
gecontroleerde
normothermie
als
behandeling van koorts
in.

Men beveelt aan een lengte van > 24 uur
om TTM toe te passen bij ernstige
hersenletsels waarbij de ICP controle het
doel is. Er konden geen aanbevelingen
gedaan worden over het specifieke tijdstip
van initiatie van TTM zowel profylactisch
als
symptomatisch
te
wijten
aan
twijfelachtige resultaten over de lengte
van hospitalisatie, intracraniële drukken
en neurologische outcome. Er wordt
aanbevolen
om
gecontroleerde
normothermie te gebruiken om koorts te
verminderen en dit bij patiënten met
aanhoudende
koorts
ondanks
conventionele therapieën.
1. Intravasculaire koeling d.m.v. katheters
geeft
de
minste
variabiliteit
in
temperatuur
in
vergelijking
met
conventionele methoden zoals ice
packs, een blazer enz.
2. Geavanceerde
koelmethoden
(oppervlakte koeling, intravasculaire
koeling, intranasale koeling) resulteren
in een sneller behaald doel dan de
standaardmethoden zoals de ‘ice packs’
en het ‘cooling blanket’. Echter kon er
geen aanbeveling gedaan worden over
het
gebruik
van
oppervlakte
of
intravasculaire koeling gezien gebrek
aan kwaliteitsvol onderzoek. Er is
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alsook te weinig bewijs over het
injecteren van koude saline (Nacl) bij
volwassenen met een neurotrauma.
3. De gouden standaard is het meten van
de
temperatuur
in
de
Arteria
Pulmonalis. De slokdarm en de blaas
probes sluiten het beste aan bij de APtemperatuur indien de temperatuur niet
via de Arteria Pulmonalis kan gemeten
worden.
4. Ze kunnen gebruik maken van de
Bedside shiver assesment scale (BSAS)
gezien er momenteel geen monitoring
bestaat voor ‘shivering’ te detecteren.
Het aanpakken of minimaliseren van
shivering is belangrijk gezien de
potentiele hinder in het koelingsproces
en temperatuursveranderingen.
5. Het
gebruik
maken
van
een
stapgerichte
aanpak
waarin
nietfarmacologische
interventies
in
combinatie
met
farmacologische
interventies worden toegepast waarbij
niet sedativa op de eerste plaats komen
in de farmacologische interventies
vormen een goede aanpak voor
‘shivering’. Echter op de vraag naar de
invloed op de outcome werd er geen
antwoord gegeven.
9.Guideline for the
management
of
severe
Traumatic
brain
injury
4th
edition (Carney et

Algemen
e
guideline
waarbij
er
189

Patiënten
met
een
ernstige
TBI.

9
studies
(RCT’s) werden
geïncludeerd in
deze
metaanalyse
met

De vorige meta-analyse
wordt
herbekeken,
gerevalueerd
en
er
worden
nieuwe
recentere
studies

1. Er blijven tegenstrijdigheden in
resultaten over de neurologische outcome
tussen hypothermie en normothermie als
interventie
bij
een
traumatisch
hersenletsel. Een belangrijk significant
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al., 2016).

publicatie
s werden
gebruikt
voor
evidentie
.

betrekking tot
het
hoofdstuk
therapeutische
hypothermie.
-

-

-

7
RCTS
over
hypothermi
e
versus
normother
mie
1 RCT over
de
lengte
van koeling
1 RCT over
de
methoden
van koeling

bijgevoegd
(kijken
vooral naar hoofdstuk 2
in
het
kader
van
temperatuurmanageme
nt).
Drie onderwerpen:
1. hypothermie
versus
normothermie
2. lange
versus
korte
termijn
toepassing
3. gelokaliseerde
(hersenen)
versus
systemische
koeling
Men
kijkt
naar
de
neurologische outcome
gemeten door de GOS
schaal en mortaliteit.

verschil dat wel naar voor kwam, was dat
er minder patiënten negatieve outcomes
hadden (41%) die snel werden gekoeld
vergeleken met patiënten die traag
gekoeld
werden
of
normothermie
aanhielden (62%) (p=0.009).
2. Langere periode (4 tot 6 dagen) van
hypothermie geeft betere GOS-scores na
6 maanden dan korte periodes (1 tot 3
dagen) van hypothermie (p<0.05).
3. Twee jaar na het hersenletsel scoort de
gelokaliseerde koeling betere resultaten
op GOS
dan systemische koeling en
normothermie. Er werd een significante
verbetering in outcome vastgesteld in de
selectieve hersenkoeling vergeleken met
de
controlegroep
(normothermie)
(p=<0.05).
Echter
werd
er
geen
significant verschil vastgesteld tussen
selectieve hersenkoeling en systemische
koeling. Significant warden er wel lagere
intracraniële drukken vastgesteld in de
selectieve hersenkoeling groep (p<0.05).
4. Snelle (binnen 2.5 uur), short-term (48
uur
post-injury)
profylactische
hypothermie is niet aanbevolen om de
outcome te verbeteren bij patiënten met
een diffuus letsel.

10.Hypothermia for
intracranial
hypertension
after
traumatic
brain
injury (Andrews et.
al., 2015).

Multicenter
RCT
‘Eurother
m 3235
trial’

Patiënten
met
een ICP-meting
op
intensieve
zorgen.
Van

November

387 patiënten
uit 47 centra in
18
landen
werden
gerandomiseerd
(205 uit UK).

Participanten
werden
gerandomiseerd in:
- Controlegroep
(n=192) (standaard
verzorging);
- Interventie
groep

Zes maanden na het letsel, werden er
ongunstige COS-E-scores vastgesteld in
de hypothermie groep (p=0.04). 25.7%
van de interventiegroep en 36.5 % van de
controlegroep
vertonen
significant
gunstige resultaten wat betreft de GOS-E-
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25 centra
in UK en
39
op
andere
plaatsen.

2009
tot
Oktober
2014
werden
deze
patiënten
benaderd.
Inclusie:
- Legale
leeftijd voor
IC (18)
- Verhoogde
intracraniël
e druk (>
20
mmhg
voor 5 min)
- Gesloten,
traumatisch
hersenletsel
- Hersenletse
l niet ouder
dan
10
dagen
- De
mogelijkhei
d
om
koelmethod
en
en
technieken
toe
te
passen
langer dan
48 uur
- Een
start
temperatuu
r van 36°C
- Abnormale
CThersenen

Uitval:
patiënt in
interventie
groep.

1
de

(n=194) (TH 3235°C
met
standaard
verzorging).

scores (p=0.03). In de hospitalisatieduur
alsook het voorkomen van een pneumonie
werd geen significant verschil vastgesteld
tussen beide groepen (p=0.54, p=0.84).

Therapeutische
hypothermie
werd
bekomen
door
een
bolus van intraveneus
koud
steriel
sodium
chloride 0.9 % (20-30
ml/kg) aangevuld met
andere koeltechnieken.
Deze werd minstens 48
uur aangehouden in de
interventie
groep,
zolang als nodig was om
de ICP onder controle te
houden. Na 48 uur werd
heropwarming
gestart
met 0.25°C/uur.

Het risico van mortaliteit was significant
meer aanwezig in de controlegroep
(p=0.047). De hospitalisatieduur alsook
het voorkomen van een pneumonie werd
geen
significant verschil
vastgesteld
tussen beide groepen (p=0.54, p=0.84).

De resultaten werden
bekomen door een email die werd verstuurd
naar de participanten 6
maanden
na
het
voorval. Wanneer dit
niet mogelijk was, werd
er
een
telefonisch
contact opgenomen om
de
vragenlijst
te
vervolledigen.
De
outcome werd gescoord
door een onderzoeker
die zich niet bewust was
van groep toewijzing.

De gemiddelde intracraniële druk was in
beide groepen gelijk. De kerntemperatuur
was lager in de hypothermie groep dan in
de controle groep gedurende de eerste 4
dagen
na
randomisatie
(p=0.001).
Gedurende deze periode zagen we een
verminderde nood aan andere interventies
voor een verhoogde intracraniële druk in
de hypothermie groep t.o.v. de controle
groep (57 vs 84). In de controle groep
werd
meer
gebruik
gemaakt
van
barbituraten
therapie
t.o.v.
de
hypothermie groep. (41 vs. 20 patiënten).
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-

Patiënten
waarbij de
ICP
werd
gemonitord

Primary outcome:
Glasgow
outcome scale na
6 maanden (8
punten schaal)

Exclusie:
- Onmogelijk
heid
tot
overleven
de
volgende
24 uur
- Al
toegepaste
interventies
uit
het
protocol
(barbiturate
n
toediening,
hypothermi
e)
- Een
start
temperatuu
r van 34 °C
of minder
- Zwangersch
ap
11.Targeted
temperature
modulation
in
neuroscience
patient (Wilson &
Della Penna, 2016).

Narratiev
e review
(Philadel
phia)

Zowel patiënten
met een TBI als
patiënten
met
een ischemisch
herseninfarct en
subarchonidale
bloeding worden
betrokken
in
deze review.

Secundaire outcome:
Mortaliteit na 6
maanden
Slechte
ICPdrukcontrole
Voorkomen van
luchtweginfectie
Lengte van ICU
verblijf
Oxford Handicap
Scale 28 DAGEN
na ontslag

/

Deze review zal de
pathofysiologie
van
koorts/hyperthermie
bespreken bij patiënten
met
TBI.
Daarnaast
geeft het de historiek
weer rondom afkoeling
en hypothermie bij TBIpatiënten. Verder wordt

Agressieve
opwarming
(meer
dan
0.25°C/u) geeft ongunstige effecten op de
intracraniële druk veroorzaakt door een
reboundeffect
van
de systematische
inflammatoire-respons gekenmerkt door
vasodilatatie, hypotensie en verhoogde
intracraniële
druk.
Indien
de
heropwarming te snel gebeurt, kan het
zijn
dat
de
voordelen
van
het
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targeted
temperatuur
management toegelicht
in
volgende
hoofdstukken:
implicaties,
klinische
toepassing,
overwegingen en tot
slot worden complicaties
weergegeven in een
tabel.

verminderden
verloren gaan.

van

een

temperatuur

Spontane hypothermie bij opname is
gecorreleerd aan slechtere outcomes door
de correlatie van hypothermie met
coagulopathie,
acidose,
hypothalamic
injury en hypovolemische shock.
Eerdere
studies
suggereerden
veelbelovende resultaten gerelateerd aan
geïnduceerde hypothermie maar konden
niet
worden
bewezen
in
verdere
onderzoeken.
Sommige
tegenstrijdige
resultaten werden ook gepresenteerd, wat
suggereert dat milde hypothermie de
uitkomsten bij 3 maanden post-injury zou
kunnen verbeteren maar merkte op dat
een andere variabele nl. hyperglycemie
een verklaring kan zijn voor de verbeterde
uitkomsten.
Het
identificeren
van
de
ideale
kerntemperatuur, een tijdschema voor
inductietherapie, een beschrijving van de
duur van de therapie en het afbakenen
van uitkomsten en resultaten vormen
belangrijke
aanknopingspunten
voor
verder onderzoek.
De American Association of Neuroscience
Nurses Clinical Practice Guidelines raadt
aan een behoud van de normothermie als
pro-actieve maatregel bij intracraniële
hypertensie en inductie van matige
hypothermie (33°C-36°C) bij refractaire
intracraniële hypertensie zonder effect van
barbituraten.

82

De bandering van het behandelen van
shiveren start het beste met de minstagressieve,
niet
farmacologische
interventies waarbij progressief naar
farmacologische
en
meer
invasieve
interventies kunnen worden gegrepen op
een stapsgewijze manier.
12.Hypothermie
in
traumatic
brain
injury (Ahmed et
al., 2016).

Narratiev
e
Review
(Miami)

Patiënten
TBI

met

/

Onderwerpen
die
worden
aangehaald
binnen deze review:
overzicht
van
wetenschappelijke
evidentie rondom milde
tot sterke temperatuur
vermindering
(historiek);
een
vergelijking van korteen
lange
duur
hypothermie;
hypothermie bij een TBI
waarbij chirurgie vereist
is; bestaande guidelines
en
reviews;
methodieken
van
koeling bij hypothermie
en
hyperthermie;
overzicht
van
complicaties
bij
therapeutische
hypothermie.
In dit artikel wordt
eveneens een protocol
weergegeven
met
betrekking
tot
het
management
van

Voor een korte hypothermie toepassen
verbetert de outcome niet, eveneens biedt
het geen neuroprotectie. Op lange termijn
zou de toepassing van hypothermie de
outcome verbeteren.
Volgens
de
BTF
guidelines
geeft
hypothermiegeen
vermindering
in
mortaliteit maar is deze wel geassocieerd
met een betere GOS. Hypothermie
reduceerd mortaliteit niet.
Op basis van voorlopige gegevens wordt
gesuggereerd dat hypothermie die wordt
aangehouden
voor
meer
dan
48u
geassocieerd wordt met betere GOS.
Het gebruik van oppervlakte koeling zoals
ice packs, cooling blanket en een helm
hebben het nadeel dat ze traag koelen
maar minder complicaties geven. De
nieuwere gel pads die beter de warmte
geleiden
werden
geïntroduceerd.
Endovasculaire koeling (zoals de coolgard)
is efficiënter en sneller om een bepaald
doel te bereiken. Het vermijdt ook
shivering
en
geeft
een
striktere
temperatuurscontrole. Het gebruik van
invasieve methoden zijn vaak duur.
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intracraniële druk
intensieve zorgen.

op
Het
belangrijkste
is
dat
koorts/hyperthermie wordt vermeden.
Mogelijke complicaties van hypothermie
zijn:
pneumonie
en
infecties,
elektrolytenstoornis,
shivering,
trombocytopenie,
verminderde
leverfunctie, hyperglycemie en verhoogd
bloedingsrisico.
-

-

Volgens de NABISH trials toonde een
gepoolde meta-analyse een voordeel voor
hypothermie bij patienten die een
chirugische evacuatie van een hematoom
of een acute subduraal hematoom nodig
had.
Geeft ook protocollen weer voor kloeling!
Belangrijkste outcomes:
Diepte van hypothermie: de target
temperatuur
moet
getitreerd
worden op basis van ICP, 35,035,5°C behandeld verhoogde ICP
en behoud CPP. Temperaturen
onder 35°C kunnen hersenweefsel
oxygenatie verminderen. De target
temperatuur moet dus individueel
bekeken worden.
-

De duur van hypothermie: dit is
afhankelijk van de ernst van het
letsel. De duur moet langer zijn
dan 48u en aangehouden worden
tot de piekperiode van zwelling en
de daaropvolgende intracraniële
hypertensie
(3-5
dagen)
zijn
afgenomen.
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13.Temperature
management
in
Acute
Neurologic
Injury: To cool or
Not to cool (DeRyke
et al., 2010).

Narratiev
e Review
(USA)

Een
metaanalyse van 13
RCT’s
over
geïnduceerde
hypothermie na
TBI
werd
beschreven
in
deze review.
Negen
studies
weergegeven in
de tabel worden
beschreven
in
deze review met
tegenstrijdige
resultaten
omtrent
therapeutische
hypothermie bij
een TBI.

De
metaanalyse
bedroeg
een
populatie 1339
patiënten.

Observaties:
Kijken
naar
de
relevante
klinische data rondom
hypothermie
bij
verschillende
neurologische letsels en
bespreken
de
complicaties die zich
kunnen
voordoen
tijdens hypothermie en
de
potentiele
behandeling hierbij.

-

Snelheid van rewarming: snelle
rewarming
leidt
tot
een
vermindering van de voordeling
van hypothermie en zorgen voor
rebound verhoogde ICP. Daarom
mag de temperatuur tijdens de
opwarming maar met 0,1 tot 0,2°C
per uur stijgen.

-

Patiënten met een focaal letsel ten
gevolge
van
TBI
reageren
mogelijks beter op hypothermie
dan een patiënten met een meer
diffuus letsel.

Outcomes:
- vele vragen bleven onbeantwoord
zoals koeling methode, diepte van
koeling die nodig is, de duur van
koeling,…
- Potentiële positieve uitkomst op
neurologisch vlak na koeling maar
tegenstrijdige
uitkomsten
in
wetenschappelijke studies.
- Geen
significant
verschil
in
mortaliteit (relative risk [RR] 0.80;
95% confidence interval [CI] 0.5591.09)
- Hypothermie geeft voordeel als de
koeling voor langer dan 48u blijft
aangehouden (RR 0.51; 95% CI
0.33-0.79)
- Er is geen significant verschil in
neurologische outcome (gemeten
met GOS).
- De meest recente BTF guidelines
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bevelen een duur van 48u of langer
therapeutische hypothermie. Er is
geen
aanbeveling
van
target
temperatuur, tijd van initiatie en
snelheid van rewarming.
Primair vormt de neurologische outcome
het belangrijkste aanknopingspunt voor
onze paper. De complicaties vormen
verdere aandachtspunten die verwerkt
worden in de paper.
14.Systematic
review of the effects
of body temperature
on
outcome
following
adult
traumatic
brain
injury (Madden &
DeVon, 2015).

Systemat
ische
review
(USA)

Volwassenen
met een TBI

16
artikels
(RCT’s)
geïncludeerd
van de 1366 bij
raadpleging van
volgende
databanken:
PubMed,
Cochrane,
CINAHL,
EMBASE,
ISI
Web of Sience
in juli 2013.
- 4
hypothermi
e
bij
opname
- 4
geïnduceer
de
hypothermi
e
- 1
normother
mie
- 7
fever

Observaties:
beschrijven
van
het
effect op het lichaam na
temperatuurwijzingen
gedefinieerd als koorts,
normothermie,
therapeutische
hypothermie bij opname
of
geïnduceerde
of
spontane TH op de
neurologische outcome
bij TBI bij volwassenen.
De
neurologische
outcome wordt bepaald
met de GOS-score na 3
en 6 maanden.

Milde TH zou mogelijks een
voordeel hebben op patiënten met
een verhoogde intracraniële druk,
echter werd er geen significant
verschil na 6 maanden in GOS
vastgesteld.
De TBI-guideline stelt voor om
normothermie toe te passen bij
patiënten met TBI. In de praktijk
ontbreken echter de op-resultaatgebaseerde-bewijzen.
Normothermie zou het belangrijkste zijn
bij de fysiologie en homeostase na TBI.
Het behandelen van koorts staat
op nummer één in het TTM van
cardiaal arrest maar kan niet
veralgemeend worden naar TTM bij
TBI. Meer onderzoek hiernaar is
nodig.
TH bij opname geeft een correlatie
weer van lage outcomes. De
voordelen bij TH werden ontkracht
als
opwarming
snel
werd
toegepast. Het traag opwarmen is
aangewezen.
Verder onderzoek is nodig naar (1)
-
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temperatur
e

de
karakteristieken
naar
de
omvang en de lengte van de
temperatuurwijziging na TBI; (2)
bepalen of temperatuurwijzigingen
invloed
hebben
op
de
neurologische
outcome;
(3)
bepalen van de snelheid van
afkoeling en opwarming en de
invloed
op
de
neurologische
outcome; (4) vergelijken van
normothermie versus standaard
zorg.

Exclusie:
- Pediatrisch
e patiënten
- Case
reports
- Niet
humane
studies
- Geen
TBI
diagnose

Conclusie: Het behandelen van koorts,
een
vooraf
bepaald
doel
van
normothermie en het vermijden van
koorts
zouden
neuroprotectieve
maatregelen kunnen zijn in combinatie
met HT om de risico’s te verminderen. Er
werden geen p-waarden weergegeven in
deze review.
15.Prolonged
mild
therapeutic
hypothermia versus
fever control with
tight hemodynamic
monitoring and slow
rewarming
in
patients with severe
traumatic
brain
injury:
A
randomized
controlled
trial
(Maekawa et
al.,
2015)

multicenter
blinded
randomiz
ed
controlle
d
trial
tussen
Decembe
r 2002 en
Septemb
er 2008.

Patiënten
een TBI

met

inclusie:
beide sexen
tussen 15-69
jaar oud
GCS
score
tussen 4-8
Mogelijkheid
tot
koelen
binnen de 2
uur
na
voorval letsel
exclusie:

148
gerandomiseerd
tussen februari
2003 en maart
2008.
- Intervent
iegroep
hypother
mie
(n=98):
32°C34°C
- controleg
roep
koorts
(n=50):

-

-

verschil
in
neurologische
uitkomst
tussen
koorts
en
hypothermie
bekijken
vergelijking tussen
de hypothermie en
koorts groep

Temperatuur
werd
gemeten
door
een
thermistor
gekoppeld
aan een katheter in de
vena jugularis interna.
Indien deze meting niet

Er
werd
geen
significant
verschil
vastgesteld in neurologische outcomes
tussen de interventie en de controlegroep
(p=0.59), alsook werd er geen significant
verschil gevonden in mortaliteit (p=0.18).
De doeltemperatuur werd in 62 % na 6
uur bereikt in de interventiegroep. Het
totaal aantal complicaties waren 17 % in
de interventiegroep en 2% in de controle
groep, welke statistisch significant zijn
(geen
p-waarden).
Deze
waren
coagulopathie, sepsis, trombocytopenie,
ernstige pneumonie en aritmieën.
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-

-

-

-

-

goede
motorische
respons
Systolische
bloeddruk <
90mmHg na
vocht
en
vasopressor
resuscitatie
bloedplaatjes
<
50.000/mm3
voorgeschied
enis
van
reeds
bestaande
medische
condities;
hartfalen,
nierfalen,
zwangerscha
p,
aritmie,
myocard
infarct,
alcoholintoxi
catie
waardoor het
bewustzijn
niet
geëvalueerd
kon worden
penetrerend
hersenletsel
epiduraal
hematoom
zonder
parenchymal
letsel

35,537°C
Twee
randomisatie
parameters:
- GCS
schaal
van 4-5
en 6-8
- Leeftijd
van 1545
jaar
en 46 –
69 jaar
Studie in Japan
op spoed en
kritieke
zorgcentrums
om
een
vergelijking te
maken tussen
de
neurologische
uitkomsten bij
koorts
en
targeted
hypothermie

kon werden volgende
methoden
gebruikt:
Arteria
Pulmonalis,
blaas, rectaal of in het
oor.
Om
de
hemodynamische
parameters
te
evalueren
werd
een
arteriële katheter een
pulmonaire katheter en
een
intracraniële
katheter geplaatst en
voortdurend
gemonitord.
De inductie fase van de
afkoeling
kon
door
middel van een koeling
deken,
snelle
koude
infusie van saline of
andere koude gastrische
lavages gebeuren. De
doeltemperatuur moest
binnen de 6 uur na het
ontstaan van het TBI
behaald
worden.
De
temperatuur
moest
minstens
72
uur
aangehouden
worden.
Daarna werd de patiënt
heropgewarmd aan <
1°C/dag
waarna
de
lichaamstemperatuur <
38°C voor 7 dagen werd
gehouden.
Primary outcome: GOSscores
6
maanden
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16.Predictive value
of hyperthermia and
intracranial
hypertension
on
neurological
outcomes
in
patients with severe
traumatic
brain
injury (Bonds et al.,
2015)

Observati
oneel
onderzoe
k (single
center
studie)

start
temperatuur
van < 30°c

Volwassenen die
werden
opgenomen
in
het
shock
trauma
center
waarin
een
neurotrauma
critical care unit
(NTCC)
gedurende
Januari 2008 en
December 2010
met
ernstige
traumatische
hersenletsel.
inclusie:
volwassenen
> 17 jaar
invasieve
intracraniële
drukmeting
GCS < 9
TBI
bevestigd
voor
CT
hersenen

gemeten
door
een
neurochirurg,
een
neuroloog
of
een
urgentiearts die niet op
de hoogte is van de
behandeling
van
de
patiënt.
Deze
score
werd bevraagd via de
telefonisch contact.
50
patiënten
(gemiddelde
leeftijd 36 jaar)

Temperatuur en ICPdata werden verzameld
bij
ernstige
TBI
gedurende 5 dagen in
de NTCC.
Er werden drie groepen
gemaakt
Temperatuur
 < 36 °C
 36°C
–
38.5 °C
 > 38,5°C
Intracraniële
druk
 <
20mmhg
 20-30
mmhg
 >
30
mmhg
De
outcomes
weren
vergeleken
volgens
volgende groepen:
 > 6 dagen
 Korte termijn <
6 maanden

Blijvende hyperthermie werd geassocieerd
met slechte outcome zowel op korte
termijn (na 3 dagen) als lange termijn
(na
5
maand)
(p=0.01;
p=0.02).
Ongecontroleerde
hyperthermie
gedurende 5 dagen gaven significant een
verlengd verblijf op intensieve zorgen
(p=0.03). Belangrijke factoren zoals de
ernst van het letsel en persistente
hyperthermie na 5 dagen hebben een
statistisch
significant
effect
op
hospitalisatieduur op intensieve zorgen
(p=0.02).
Er
werd
geen
significant
verschil
vastgesteld tussen matige en ernstige
verhoogde intracraniële hypertensie en
slechte functionele uitkomsten. Doch vond
men
na
72
uur
een
significant
verslechtering in functionele uitkomsten
vastgesteld wanneer zowel hyperthermie
en verhoogde intracraniële hypertensie
voorkwamen (p=0.03).
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exclusie:
Niet vermeld



Lange termijn >
6 maanden

Alle patiënten hadden
ofwel
een
intraparenchymal
monitor
ofwel
een
intraventriculaire
katheter.
Er
werd
gedurende de studie
geen
therapeutische
hypothermie toegepast.
Observaties:
gevolgen
van
hyperthermie
bij
patiënten met TBI
verlengd verblijf op
ICU
17.Effect of really
sustained
prophylactic
hypothermia
on
neurologic
outcomes
among
patients with severe
traumatic
brain
injury:
the
polar
randomized clinical
trial (Cooper et.al.
2018).

Multicenter
RCT
(Australië
, NieuwZeeland,
Frankrijk,
Zwitserla
nd,
Saudiarabië en
Qatar)

510
patiënten
uit
6
landen
werden
benaderd.
De
patiënten
waarden gezocht
out-of
hospital
of
op
de
spoedgevallen.
Daar kregen ze
een
screening
op
een
traumatisch
hersenletsel.
Inclusie:
- Leeftijd van
18 tot 60

466
- Interventi
egroep
(n=240):
profylactis
ch
hypotherm
ie (33°C –
35
°C)
gedurende
min.
72
uur
- Controlegr
oep
(n=226):
normother
mie
(37°C)

De
geïnduceerde
hypothermie
werd
bekomen
door
de
blootstelling aan een
bolus
van
2000ml
intraveneus
ijskoud
(4°C) 0.9% saline in
combinatie
met
oppervlakte afkoelende
folie eens de patiënt op
spoedgevallen aankwam
met
een
doeltemperatuur van 35
°C. Daarna werden de
patiënten gescreend om
het
risico
op
een
bloeding in te schatten.
Indien er geen risico

6 maanden na het letsel werden gunstige
outcomes vastgesteld voor 48.8 % in de
interventiegroep en 49.1 % in de
controlegroep. Er werd geen significant
verschil vastgesteld tussen beide groepen
(p=0.94).
Er
werd
een
significant
verschil
vastgesteld in mortaliteit na 6 maanden
tussen beide groepen (p= 0.45). 21.1% in
de interventiegroep en 18.4 % in de
controlegroep stierven 6 maanden na het
letsel (p=0.45).
Er
werd
geen
significant
verschil
vastgesteld tussen beide groepen in tijd
om het doel te bereiken (p=0.09), duur
mechanische beademing (p=0.06), lengte
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-

-

jaar
Glasgow
coma
schaal
minder dan
9
Actuele of
potentiële
endotrache
ale
intubatie

Exclusie:
- Significante
bloeding
waardoor
systolische
hypotensie
<
90
mmhg
- Blijvende
tachycardie
> 120/min
- Vermoedeli
jke
zwangersch
ap
- Mogelijkhei
d van een
oncontrolee
rbare
bloeding
- Glasgow
coma
schaal van
3
- Niet
reactieve

was,
werd
de
doeltemperatuur van 33
°C geïnitieerd. Patiënten
die gedurende de 72
uur toch tekens van een
bloeding ontwikkelden,
veranderde
de
doeltemperatuur
naar
35 °C.

van hospitalisatie (p=0.74) en gemiddelde
GOS-scores na 6 maanden (p= 0.86).
Ook geen statistisch significant verschil
werd vastgesteld in patiënten met
chirurgisch hematomen (p=0.43) of bij
een intracranieel massief letsels (p=0.33).

Heropwarming werd na
72 uur gestart indien de
intracraniële
druk
minder dan 20 mmhg
was.
De
opwarming
verliep aan 0.25°C/uur.
Indien de ICP druk
toenam tijdens deze
fase, werd de patiënt
opnieuw gekoeld. De
maximumlengte
van
geïnduceerde
hypothermie
was
7
dagen. Patiënten kregen
allemaal
intracraniële
drukmeting. Indien er
sprake was van koorts
of
persistente
intracraniële
hypertensie kan gebruik
gemaakt worden van
oppervlakte koeling.
Patiënten
in
de
normothermie
groep
werden
naar
het
ziekenhuis
getransporteerd zonder
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pupillen
Wanneer
patiënten
niet
naar
één
van
deelnemen
de
centra
werden
gebracht

enige blootstelling aan
koude
en/of
warme
vloeistoffen.
De
temperatuur target was
37 °C. Indien de patiënt
koorts
maakte,
kon
oppervlaktekoeling
gebruikt worden in het
handhaven
van
normothermie.
De primary outcome
wordt gemeten door de
GOS 6 maanden na het
letsel.
Deze
werd
uitgedrukt in procenten
op
basis
van
een
gunstige outcome.
Secundaire outcomes:
- Mortaliteit
bij
ontslag en na 6
maanden
- Bijwerkingen/comp
licaties binnen de
10
dagen
na
randomisatie
- Duur
van
kunstmatige
beademing
- Lengte
van
hospitalisatie

18.Shivering
treatments
targeted
temperature
management:

for
a

Narratiev
e review
(USA)

Geen specifieke
populatie werd
beschreven,
enkel
de
toepasbaarheid

/

Deze samenvatting gaat
over de verschillende
behandelingen
van
‘shivering’
zowel
medicamenteus als niet-

Niet-medicamenteus
Meest gebruikte methode is actieve
huid
verwarming.
Vooral
het
gezicht als de handen hebben een
hogere
concentratie
aan
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review (Jain et al.,
2018).

binnen targeted
temperatuur
management.

medicamenteus.
Waarbij hun effectiviteit
wordt nagegaan.
Shivering kan gemeten
worden met de Bedside
Shivering
Assessment
scale.

-

temperatuur sensoren in de huid
waardoor het verwarmen van deze
gebieden mogelijks een groot
effect heeft op het onderdrukken
van shivering. Echter is dit effect
niet consistent vermeld.
Het gebruik van een Bair hugger
met
warme
lucht
zou
een
effectieve manier zijn om de
metabole impact van shivering te
beperken bij neuropatiënten.

Medicamenteus
Koortswerende middelen zouden
beperkt effectief zijn gezien de
thermoregulatie bij hersenletsels
vaak verzwakt/vertraagd werkt.
Magnesium zou vasodilatatie geven
en zo het shiveren reduceren.
Alsook geeft het een toename in
koelingssnelheid wat voor meer
comfort zorgt. Het zou alsook
neuroprotectieve functies bezitten.
Dexmedetomidine (Dexdor) kan
shiveren behandelen maar geeft
hemodynamische
instabiliteit
(bradycardie en hypotensie).
Patiënten die werden gesedeerd
met behulp van Propofol maakten
mindere periodes van shivering
door. Echter geeft dit wel een
verhoogd risico op hypotensie en
propofol infusion syndroom.
Alsook Ketamine blijkt effectief te
zijn
in
het
behandelen
en
voorkomen van shiveren maar
wordt niet als eerste keuze
aanbevolen.
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19.Hypothermia for
traumatic
brain
injury
(review)
(Lewis et al., 2017).

Cochrane
review

De
volgende
databanken
werden
onderzocht
‘Cochrane
Injuries
Group
specialised
register’,
‘de
Cochrane
Library’,
‘Medline’,
‘OvidSP’,
‘Pubmed’,
‘ISI
Web of sience’,
‘clinial
trials
register’ en de
referentielijst
werd gescreend.
Er werden 37
mogelijke trials
geïncludeerd
met een totaal
van
3110
gerandomiseerd
e participanten.
Sinds de update
van
2009
werden er negen
nieuwe studies
toegevoegd voor
deze update van
2017. De studies
werden gezocht
tot
21
Maart
2016.

Een totaal van
3110 patiënten
werd bekomen
in deze review.
Van
de
37
studies
waren
er 7 studies
met enkel een
populatie welke
betrekking had
op kinderen, 13
studies
welke
zich toespitste
op volwassenen
en 10 studies
welke
zowel
kinderen
als
volwassenen
includeerde.
Andere studies
specifieerde
hun
inclusiecriteria
niet maar de
gemiddelde
leeftijd
suggereerde
een volwassen
leeftijd.
Patiënten met
een
traumatisch
hersenletsel
werden
geïncludeerd

Primary outcome:
- Mortaliteit op het
einde van followup periode.
- Ongunstige
outcomes op het
einde van followup periode (GOS
van 1-3).
Secundaire outcome:
- Incidentie
van
pneumonie

Mortaliteit
werd
in
33
studies
gerapporteerd. Er werd geen metaanalyse
uitgevoerd
gezien
de
inconsistentie binnen de resultaten welke
niet verklaard kon worden door subgroep
analyse. Ongunstige outcome werd in 31
studies gerapporteerd. Er werd geen
meta-analyse uitgevoerd gezien de hoge
heterogeniteit (i² = 66 %). Er waren 14
artikels
welke
de
incidentie
van
pneumonie na gingen. Ook hier werd een
sterke inconsistentie vastgesteld in de
resultaten waardoor deze niet gepoold
werden.

Subgroep analyse; kan
het
effect
van
de
therapie beïnvloedt zijn
door:
- Lengte
van
hypothermie
- Lengte van followup
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De
setting
waren
ziekenhuizen in
Australia,
Canada, China,
Tsjechië,
Duitsland,
Japan, Maleisië,
Nieuw Zeeland,
Verenigde staten
en Amerika.
Inclusie criteria:
- RCT
met
een
gesloten
TBI welke
hospitalisat
ie vereiste
- Indien
er
maar 10 %
van
de
volledige
populatie
een
open
TBI
had,
werden ze
alsnog
geïncludeer
d.
- Hypothermi
e toegepast
tot
maximum
35°C voor
ten minste
12 uur
- Zowel
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artikels die
hypothermi
e
profylactisc
h
als
therapeutis
ch
toepassen
Exclusie criteria:
- Studies
met
een
hoog
of
onduidelijk
risico van
bias
20.
Therapeutic
Whole-Body
Hypothermia
Reduces Death in
Severe
Traumatic
Brain Injury if the
Cooling
Index
Is
Sufﬁciently
High:
Meta-Analyses
of
the Effect of Single
Cooling Parameters
and
Their
Integrated Measure
(Olah et al., 2018).

Systemat
ische
review
met
metaanalyse

De
volgende
databanken
werden
systematisch
onderzocht
tot
februari
2017:
Pubmed,
EMBASE en de
Cochrane
library.
Binnen
hun
zoekopdracht
werden
patiënten
met
een
ernstig
hersenletsel als
populatie
geselecteerd
waarbij
het
effect
van

In
totaal
werden er 27
artikels
geïncludeerd in
deze
kwantitatieve
synthese.
14
studies werden
gepooled voor
de
metaanalyse.
Van
de
27
artikels waren
er 19 in de
vorm van een
RCT
en
8
artikels
met
een
andere
methodologie.

De
outcome
binnen
deze
analyse
was
mortaliteit.

Binnen de kwantitatieve analyse van 27
studies werd geen significant verschil
bevonden
in
mortaliteit
tussen
de
therapeutische hypothermie groep en de
groep
waarbij
geen
koeling
werd
toegepast (p = 1.611). Er was een sterke
heterogeniteit aanwezig (I² = 84, p <
0.001).
In de statistische benadering van 19
studies werden verbeterde uitkomsten
gepresenteerd
met
betrekking
tot
mortaliteit, doch was dit verschil niet
significant (p = 0.075). De heterogeniteit
was significant (p =0.053).
Het
gebruik
van
therapeutische
hypothermie verminderd significant het
risico op mortaliteit in de subgroepen (p =
0.041) terwijl er geen significant verschil
kon aangetoond worden tussen koelen en
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therapeutische
hypothermie
werd vergeleken
met
geen
koeling op de
outcome
mortaliteit.

niet koelen in de andere subgroepen.
Een meta-analyse van deze 14 studies
toonde
aan
dat
therapeutische
hypothermie significant de outcome na
een ernstig hersenletsel verbeterd (p =
0.004). De heterogeniteit was niet
significant verschillend (I² = 21, p =
0.224). Deze 14 studies wadden een
omvang van 1786 patiënten waarvan 896
in de therapeutische hypothermie groep
en 890 in de normothermie groep werden
gerandomieerd.
Binnen
deze
metaanalyse werd de vergelijking gemaakt met
een groep waarbij geen hypothermie werd
toegepast noch koorts controle.
Vervolgens
werden
de
verschillende
parameters in het protocol zoals de
doeltemperatuur, periode van koeling,
snelheid van opwarming geëvalueerd.
Er
werd
bevonden
dat
milde
therapeutische hypothermie mogelijks
verbeterde outcomes geeft in mortaliteit
in vergelijking met de groep waarbij geen
koeling werd toegepast (p = 0.050). Er
werden geen significante verschillen
vastgesteld in de toepassing van matige
hypothermie.
Het effect van lang termijn hypothermie
was voordelig in mortaliteit in vergelijking
met
patiënt
waarbij
geen
temperatuurmanagement werd toegepast
(p < 0.001) terwijl het effect van korte
termijn hypothermie niet significant was.
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Er werd bevonden dat therapeutische
hypothermie uitkomsten in mortaliteit
verbeterde bij een ernstig hersenletsel
indien de snelheid van opwarming onder
0.25°C/ uur was (p = 0.014). Indien met
sneller opwarmde ( > 0.25°C/uur) werd er
geen significant verschil bevonden in
verbeterde uitkomsten in mortaliteit
(p=0.085).
In een vergelijking van studies waarbij
hypothermie werd toegepast op basis van
de intracraniële druk en studies waarbij
dit onafhankelijk van de ICP werd
toegepast, werd bevonden dat indien men
deze therapie toepast op basis van de
intracraniële druk dat er een voordeel in
mortaliteitspercentage werd bevonden in
vergelijking met patiënten die geen
temperatuur
management
hebben
ontvangen (p < 0.001) terwijl het
voordeel niet significant was in de groep
waarbij koeling niet werd veranderd op
basis van de ICP (p = 0.265).
11.11. Samenvatting significante resultaten
Parameter

Studieresultaten

Neurologische
outcome










Betere outcome na lange termijn (5d) tov korte termijn (2d) TH (p<0,05) (Dunkley & MCleod, 2016)
Betere outcome op 6 maanden na lange termijn (4-6d) tov korte termijn (1-3d) hypothermie (p<0,05) (Carney et al., 2016)
Betere outcome op 2 jaar na selectieve koeling tov systemische koeling en normothermie (p<0,05) (Carney et al., 2016)
NABIS:H II: verminderde outcome op 6 maanden bij normothermie tov hypothermie (p=0,02) (Madden & Devon, 2015)
Geen significant verschil op 6 maanden tussen hypothermie en normothermie (p=0,94) (Cooper et al., 2018)
Significant gunstigere resultaten na standaardzorg tov hypothermie (p=0,03) (Andrews et al., 2015)
Volgens Watson et al. (2018) outcomes significant slechter in TH groep (p=0,03) bij hoge kwaliteit RCT en significant beter bij lage
kwaliteit RCT (p < 0,00001)
Volgens Dunkely en McLeod (2016) significant beter bij TH tov gecontroleerde normothermie in 3 studies (p= 0,04; p < 0,05; p=
0,01) en volgens 3 studies beter met niet-significant (p=0,67)
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Mortaliteit






Lager in 35°C tov 33°C (p = 0,0801) (Chiu & Hindson, 2017; Dunkely & McLeod, 2016; Madden & Devon, 2015)
Geen significant verschil na korte termijn koeling (p=0,91) tov standaardzorg, wel significant verschil na lange termijn koeling tov
standaardzorg (p=<0.00001) (Ahmed et al., 2016)
Significant hoger in standaardzorg groep dan hypothermie groep (p=0,047) (Andrewes et al., 2015)
Volgens Watson et al. (2018) significant hoger in TH groep tov normothermie groep (p=0,02) bij hoge kwaliteit RCT en significant
hoger in normothermie groep tov TH groep bij lage kwaliteit RCT (p < 0,00001). Algemeen geen significant verschil (p=0,09)
Hogere mortaliteit in groep zonder temperatuurcontrole tov TH (p=0,02) (Watson et al., 2018)
Mortaliteit significant hoger wanneer gecontroleerde normothermie mocht doorstijgen tem 38°C (vgl. TH) (p=0,005) en geen verschil
indien T° onder 38°C bleef (p=0,83) (Watson et al., 2018)
Lagere mortaliteit in TH groep tov normothermie indien vroege inductie hypothermie (p=0,0004), indien later toegepast geen
significant verschil (p=0,51) (Watson et al., 2018)
Na follow-up van 3 maanden nog geen significant verschil (p=0,20) maar na meer dan 6 maanden mortaliteit hoger in
normothermiegroep dan in TH groep (p=0,010) (Watson et al., 2018).
Mortaliteit significant lager bij normothermie en milde koorts tov matige koorts (p<0,05) en hoge koorts (p< 0,001) (Madden &
Devon, 2015)
Mortaliteit significant hoger bij drie dagen hoge koorts tov een of twee dagen hoge koorts (p<0,05) (Madden & Devon, 2015).
Geen significant verschil in mortaliteit in TH groep en de groep waarbij geen koeling werd toegepast (p = 1,611) (Olah et al., 2018)
Milde TH mogelijks beter outcome tov geen koeling (p = 0,050) (Olah et al., 2018)
Lange termijn hypothermie voorderliger in mortaliteit tov geen temperatuurmanagemnet (p < 0,001) (Olah et al., 2018)
TH verbetert mortaliteit indien snelheid van opwarming onder 0,25°C/ uur is (p = 0,014), indien sneller opwarming geen significant
verschil met geen temperatuurmanagement groep (p=0,085) (Olah et al., 2018)
Toepassing hypothermie obv intracraniële druk geeft betere outcome tov geen (p < 0,001). Geen significant verschil indien
hypothermie niet toegepast op geleide ICP ICP (p = 0,265) (Olah, et al., 2018).
Geen statistisch significant verschil op 6 maanden tussen TH groep en normothermie groep (p = 0,180) (Maekawa et al., 2015)






Geen significant verschil tussen 35°C en 33°C (p>0,05) (Madden & Devon, 2015)
Rebound ICP significant na korte termijn TH (2d) tov lange termijn (5d) (p<0,05) (Dunkely & McLeod, 2016)
Hogere incidentie van ICH in TH tov normothermie (p=0,003) (Dunkley & McLeod, 2016)
Na selectieve koeling significant lagere intracraniële drukken tov systemische koeling en normothermie (p<0,05) (Carney et al.,















ICP

Niet-significant vaker optreden van verminderde outcome in TH groep tov normothermie groep (p=0,597) (Maekawa et al., 2015)
Hypothermie meer gewenste outcome dan normothermie (p=0,038) (Madden & Devon, 2015)
Persisterende hyperthermie geeft verminderde neurologische outcome na 3 dagen (p= 0.0122) en verminderde lange termijn
functionele outcomes na vijf dagen (p = 0.025) (Bonds et al., 2015)
Hyperthermie in combinatie met ernstige ICH geeft verminderde neurologische outcomes, na 72u statistische significantie
(p=0,0355) en piek op 120 uur (p=0,031) (Bonds et al., 2015)
Outcome op drie maanden significant slechter (p<0,001) bij matige koorts (38,1-39,0°C) en hoge koorts (>39,0°C) dan in
normothermie (36,3-37,2°C) en de milde koorts (37,3-38,0°C) groep (Madden & Devon, 2015)
Stijging percentage ongunstige outcomes met elke dag dat er hoge koorts aanwezig is (p< 0,01) (Madden & Devon, 2015)
Koorts vroeg in het ziekteproces meer vatbaar zijn voor verminderde outcome (p = 0,03) en meer matige of ernstige handicap op zes
maanden (p = 0,01) (Madden & Devon, 2015)
TH tov geen koeling verbetert significant de outcome na een ernstig hersenletsel (p = 0,004) (Olah et al., 2018)
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2016)

Complicaties










Geen significant verschil in hospitalisatieduur en incidentie pneumonie tussen hypothermie en standaardzorg (p=0,54; p=0,84)
(Andrews et al., 2015)
Volgens Watson et al. (2018) geen significant verschil in ontwikkeling nieuw ontstane pneumonie in TH groep tov normothermie
groep (p=0,32) bij hoge kwaliteit RCT en significant meer nieuwe pneumonieen bij lage kwaliteit RCT (p = 0,0001).
Volgens Dunkely & McLeod (2016) 2 studies met significant hogere incidentie van pulmonale infecties in TH tov normothermie
(p<0,05; p=0,025)
Indien koeling tot 33°C niet significant meer vatbaar voor ontwikkeling pneumonie tov koeling tot 35°C (p=0,09) (Dunkley & McLeod,
2016)
Ongecontroleerde hyperthermie die vijf dagen duurt geeft verlengd verblijf op de intensieve zorgen afdeling (p = 0.035) (Bonds et
al., 2015)
Verlengd verblijf op intensieve zorgenafdeling door combinatie hyperthermie en ernstige ICH (p=0,020) (Bonds et al., 2015)
Verlengd verblijf op intensieve zorgen geassocieerd met koorts (p=0,001) (Madden & Devon, 2015)
MAP hoger bij koorts tov geen koorts (p=0,0193) (Madden & Devon, 2015)

TH = therapeutische hypothermie; ICH = intracraniële hypertensie (ICP > 20 mmHg)
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