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ABSTRACT

An automatic blood pressure controller has been developed by the Servo Anesthesia
group of the division of Medical Electrical Engineering of the University of
Technology in Eindhoven. This blood pressure controller is a robust adaptive
controller realized as a rule based real-time expert system.
By administrating the vasodilator Sodium Nitroprusside the controller tries to regulate
the mean arterial pressure toward a desired level.
Clinical evaluation took place during open heart surgery at the Catharina Hospital in
Eindhoven.

Open loop control was tested during 36 surgeries. These tests were meant to repair
any initial deficiencies of the system and to get confidence in the controller. Both
aims were fulfilled.

Closed loop control was tested during 30 surgeries. These tests were meant to test
the safety of the controller and the capability of regulating the blood pressure
toward a desired level. The first goal (safety) was reached. Regulating the blood
pressure appeared to be very difficult. The main reason for this was the long
reaction time of the controller compared to the rapid changes in blood pressure
during open heart surgery.

This research results in the conclusion that the controller works safely and correctly.
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SAMENVATIING

Door de Servo Anesthesie groep van de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME),
faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven, is een
automatische bloeddrukregelaar ontwikkeld. De bloeddrukregelaar is een robuuste
adaptieve regeling die gerealiseerd is met een real-time expert systeem.
De bloeddrukregelaar probeert door het infunderen van het anestheticum natrium
nitroprusside de gemiddelde arteriele bloeddruk naar een gewenst nivo te regelen.
De klinische evaluatie van deze regeling heeft plaatsgevonden bij open hartoperaties
in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Bij 36 operaties is de bJoeddrukregelaar getest met een open regellus. Deze testfase
was voornamelijk bedoeld om kinderziektes van de bloeddrukregelaar te helen en
vertrouwen te krijgen in de veiligheid van de bloeddrukregelaar. Beide doelen zijn
bereikt.
Vervolgens is bij 30 operaties getest met een gesloten regellus. Deze testfase was
bedoeld om te kijken of de bloeddrukregelaar inderdaad veilig werkt en of hij in
staat is de arteriele bloeddruk op een gewenst nivo te regelen. Het eerste doel
(veiligheid) werd bereikt. De regulatie van de arteriele bloeddruk bleek erg moeilijk
te zijn. De voornaamste reden daarvoor was de traagheid van de bloeddrukregelaar
in vergelijking met de snelle variaties in de arteriele bloeddruk die zich tijdens een
open hartoperatie voordoen.

Als voornaamste algemene conclusie kan gesteld worden dat de bloeddrukregelaar
veilig en goed werkt.
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1 INLEIDING

1.1 Kader van bet onderzoek

Dit verslag behandelt de implementatie en klinische evaluatie van een automatische
bloeddrukregelaar. Die bloeddrukregelaar is een adaptieve robuuste regeling
gerealiseerd met een real-time expert systeem. Deze bloeddrukregelaar staat sinds
1981 op het onderzoeksprogramma van de vakgroep Medische Elektrotechniek
(EME) van de faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven.
De bloeddrukregelaar is ontwikkeld door de Servo Anesthesie groep van de vakgroep
EME. Deze groep staat onder leiding van ir. J.A.Blom en verricht onder andere
onderzoek naar het automatiseren van routinematige handelingen in de anesthesie.
Het onderzoek met de automatische bloeddrukregelaar is verricht in samenwerking
met de afdelingen Anesthesie en Cardiochirurgie van het Catharina Ziekenhuis te
Eindhoven. De onderzoeksgroep van de vakgroep EME is het Catharina Ziekenhuis
zeer dankbaar voor de gelegenheid die zij heeft gekregen de bloeddrukregelaar daar
te testen.

1.2 BJoeddrukregeling

setpoint

I

hA
1

AUTDMrS.TECHE

BLDEDDRU~PEGE~AAR

"~D'A7l-rEP.~ ,"_ I.

iN' _i_=.FC!",F

Tijdens en na open hartoperaties is het gewenst de bloeddruk niet te hoog te laten
worden. Tijdens operaties kan een hoge bloeddruk leiden tot onnodig veel
bloedverlies van de patient en een slecht werkveld bij bloedingen voor de chirurg.
Na operaties kan hoge bloeddruk leiden tot een slechte genezing van de patient.
De bloeddruk heeft voor, na en
tijdens open hartoperaties de
tendens om te stijgen. Dit komt
voornamelijk door stress en
pijnprikkels. Om de bloeddruk in
toom te houden, worden
verschillende anesthetica gebruikt;
meestal zijn dat pijnstillers,
slaapmiddelen of vaatverwijdende
middelen. Een van die
vaatverwijders is natrium
nitroprusside (afgekort met SNP
van 'sodium nitroprusside'), een
middel dat vooral werking heeft
op het perifere vaatbed. SNP
wordt met een infuuspomp aan de Figuur 1.1. Schema bloeddrukregulatie
patient toegediend. Deze
infuuspomp moet met de hand worden ingesteld. Deze instelling moet regelmatig
worden aangepast aan de omstandigheden. Dat instellen is een routinematige
handeling voor de anesthesioloog of anesthesie verpleegkundige, en zou in principe
ook door een computer gedaan kunnen worden.
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Een automatische regeling, gerealiseerd met een computer, heeft een aantal
voordelen ten opzichte van een anesthesioloog. Een computer vergeet niet, is
consistent en is altijd beschikbaar. Daar komt nog bij dat de anesthesioloog de tijd
die verloren ging aan het bedienen van de infuuspomp, kan besteden aan de patient.

In figuur 1.] is schematisch aangegeven wat er met bloeddrukregulatie bedoeld
wordt. De gemiddelde arteriele bloeddruk (MAP, Mean Arterial Pressure) wordt
invasief aan de arm gemeten. De MAP wordt vergeleken met een streefwaarde
(setpoint) van de gebruiker (anesthesioloog). De automatische bloeddrukregelaar stelt
(onder andere) aan de hand van deze vergelijking de te infunderen hoeveelheid SNP
bij. De SNP wordt gei"nfundeerd in de halsarterie.

1.3 Fasering van het onderzoek

De samenwerking met het Catharina Ziekenhuis wat betreft dit onderzoek is
begonnen in 1987. Destijds is het onderzoek gesplitst in drie fasen, zie
[Bierens,] 987].
Fase 1: Onderzoek naar het valideren van het arteriele bloeddruksignaaI.
Fase 2: Onderzoek naar het functioneren van de bloeddrukregelaar zonder

dat de berekende infuusflow werkelijk toe te dienen, dus met open
regellus.

Fase 3: Onderzoek naar het functioneren van de bloeddrukregelaar met
gesloten regellus, de berekende infuusflow wordt aan de patient
toegediend.

Sindsdien is er aan die opzet niet veel veranderd, uitgezonderd het feit dat fase 2 is
onderverdeeld in twee aparte fasen.
Fase 2a: Onderzoek met open regellus zonder dat de anesthesioloog de door

de bloeddrukregelaar berekende infuusflow kan zien (open regellus,
blind).

Fase 2b: Onderzoek met open regellus waarbij de anesthesioloog de door de
bloeddrukregelaar berekende infuusflow weI kan zien en die zou
kunnen overnemen (open regellus, advies).

1.4 Opbouw van het verslag

De indeling van het verslag is als voIgt.
In hoofdstuk 2 wordt het anestheticum Natrium Nitroprusside (SNP) en de effecten
van SNP op patienten behandeld. Bovendien wordt er verwezen naar eerdere
onderzoeken naar bloeddrukregulatie met SNP.
In hoofdstuk 3 worden real-time expert systemen in het algemeen behandeld.
Daarnaast wordt SIMPLEXYS, een pakket om expert systemen mee te bouwen, kort
beschreven. Daarbij wordt beschreven hoe de kennis die voor de bloeddrukregulatie
wordt gebruikt, is gei'mplementeerd.
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Hoofdstuk 4 behandelt de implementatie van de bloeddrukregelaar. Het beschrijft
summier hoe de regelaar werkt en hoe deze is gerealiseerd, zowel hardware- als
softwarematig.
De klinische evaluatie van de bloeddrukregelaar in het Catharina Ziekenhuis te
Eindhoven wordt behandeld in de hoofdstukken 5 en 6. Die evaluatie betreft
metingen met open- (hoofdstuk 5) en gesloten (hoofdstuk 6) regellus.
In hoofdstuk 7 worden algemene conclusies getrokken uit het onderzoek.
Tot slot worden in hoofdstuk 8 aanbevelingen gedaan voor verbeteringen in de
programmatuur en voor het verdere verloop van het onderzoek.
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2 BLOEDDRUKREGULATIE MET SODIUM NITROPRUSSIDE

2.1 Sodium nitroprusside, SNP

Sodium nitroprusside (SNP, Nipride, Prusside of NTP) is een vasodilator, een
vaatverwijdend middel. SNP reIaxeert de gladde spier van de bIoedvatwanden
waardoor deze verwijden en de weerstand van de bloedvaten verkleint. Bij
geIijkblijvende bloedflow wordt de bloeddruk dan verlaagd omdat het volume
vergroot.
SNP heeft voornamelijk werking op het perifere vaatbed (benen en armen).

Een groot voordeel van SNP in vergelijking met andere anesthetica, is dat het snel
zijn werking heeft en snel wordt afgebroken (beide in de orde van 5 minuten, zie
[van der Woord,1981]). SNP werkt daarom na het stoppen van de toediening niet
lang door.

De reactie van de MAP van mensen op
toediening van SNP is door Slate en
Sheppard bestudeerd, zie [Slate en
Sheppard,1982]. Het resultaat dat zij
vonden is in figuur 2.1 te zien.

I

1

r'le; .- i
.. i

f" i"; ,= ~ !

Bij de afbraak van SNP in het lichaam
komen geringe hoeveelheden cyanide
verbindingen vrij. Deze zouden kunnen
leiden tot cyanide-vergiftiging. Door
Patel (zie [Patel et al,1987]) zijn tijdens Figuur 2.1. Impulsresponsop
een onderzoek enkele cyanide- eenheidsdosering
vergiftigingen gerapporteerd. Het is
daarom belangrijk de dosis SNP die wordt toegediend te begrenzen tot een
maximum.

De concentraties SNP die voor het infunderen worden gebruikt zijn meestal gegeven
in de eenheid pg/kglmin (microgram per kilogram per minuut) waarin kg voor het
gewicht van de patient staat. Een andere eenheid die wordt gebruikt is ml/hr
(milliliter per uur); bij een patientgewicht van 80 kg komt 1 ml/hr bij een
gebruikeIijke concentratie van 1 mglml ongeveer overeen met 0,2 pg/kglmin.
De maximaIe infuusflow SNP en de maximale dosis SNP, die tijdens een operatie
door de bloeddrukregelaar aan de patient mag worden toegediend, zijn in overleg
met de anesthesiologen van het Catharina Ziekenhuis bepaald op 10 ml/hr (2
pg/kglmin) en 60 mI (720 pg/kg).
Uit een vergelijking van de maximale infuusflow met begrenzingen van de infuusflow
die gebruikt zijn bij onderzoeken in het verleden, blijkt dat de 10 ml/hr een factor
2,5 tot 4 lager is dan de begrenzingen genoemd in [Hammond et aI, 1979],
[Slate,1980] en [Packer et aI,1987].
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2.2 SNP en bloeddrukregulatie

Het toedienen van SNP verlaagt de bloeddruk. In geval van handmatige toediening
wordt SNP continu gegeven. De hoeveelheid SNP die moet worden ge"infundeerd
moet op een infuuspomp worden ingesteld. De anesthesioloog, arts of
verpleegkundige bepaalt die hoeveelheid. Deze hoeveelheid moet regelmatig worden
aangepast aan een nieuwe situatie. Dat voortdurend aanpassen aan een nieuwe
situatie is in paragraaf 1.2 als routinematige handeling beschouwd.

De eerste bekende onderzoeken naar automatische bloeddrukregulatie met SNP
dateren uit 1975 (zie [Sheppard et al,1975]). Sindsdien zijn er regelmatig pogingen
gedaan om automatisch door het infunderen van SNP de bloeddruk te reguleren (zie
[McNally et al,1977], [Hammond et al,1979], [Slate,1980], [Honig et al,1985], [Mason
et al,1985], [Waller en Roth,1985], [Rosenfeldt et al,1986], [Packer et al,1987], [Reid
en Kenny,1987] en [Westenskowet al,1987]). Deze onderzoeken gaven allen
hoopvolle resultaten. Voorzover bekend zijn aIleen de bloeddrukregelaars van
Sheppard en Slate veelvuldig gebruikt in de kliniek. De meeste van deze
onderzoeken zijn kort beschreven in een literatuuroverzicht van automatische
bloeddrukregulatie door Hoogendoorn (zie [Hoogendoorn,1988]).

Uit de meeste onderzoeken, vooral die van voor 1985, kwam naar voren dat door
de grote variatie in de gevoeligheid van patienten voor SNP, een adaptieve regelaar
noodzakelijk was. Een adaptieve regelaar is een regelaar die zich aanpast aan de
gevoeligheid van de patient. In hoofdstuk 4 wordt daar op teruggekomen.

2.3 Gevoeligheid van patienten voor SNP

De grote verschillen in de gevoeligheid van patienten voor SNP zorgen voor
moeilijkheden bij automatische bloeddrukregulatie. Vooral bij zeer gevoelige patienten
bestaat de kans op oscillatie van de MAP door een oscillerende infuusflow.

Onderzoek naar de gevoeligheid van varkens voor SNP leverde een factor 81 op in
het verschil tussen meest- en minst gevoelig, zie [Blom en de Bruyn,1982]. In dat
onderzoek werden varkens gebruikt, ondermeer omdat het bloedcirculatie systeem
daarvan veel gelijkenis vertoont met dat van de mens.
Onderzoek naar de gevoeligheid van de mens op SNP leverde verschillende
resultaten op. McNally (zie [McNallyet al,1977]) vondt een factor 48 bij een groep
van 24 patienten. Slate (zie [Slate,1979]) vondt een factor 26 bij een groep van 18
patienten. In een onderzoek daaropvolgend (zie [Slate, 1980]) ging hij uit van een
factor 36.

Wood (zie [Wood et al,1987]) onderzocht het verband tussen leeftijd en de
gevoeligheid voor SNP en concludeerde dat de gevoeligheid toeneemt naarmate de
leeftijd vordert.
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De automatische bloeddrukregelaar die ontworpen is, pretendeert aile klassen van
patientgevoeligheid aan te kunnen. Hij zal dus geen problemen moeten hebben met
extreem gevoelige of ongevoelige patienten.
Om op een zo groot mogelijke range van gevoeligheid voorbereid te zijn, is bij het
ontwerp uitgegaan van een factor 81 voor het verschil tussen de minst- en meest
gevoelige patient.
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3 REAL - TIME EXPERT SYSTEEM

De bloeddrukregelaar is gerealiseerd als een real-time expert systeem. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op dat real-time expert systeem, wat het is, en hoe het
gei'mplementeerd is (zie ook paragraaf 4.4.2.1).

3.1 Wat is een real-time expert systeem?

Op veel gebieden in het dagelijks leven vindt automatisering plaats. Bij
automatisering worden vaak routinematige handelingen van mensen overgenomen
door machines. Die routinematige handelingen varieren van eenvoudige (het
vastdraaien van schroeven) tot gecompliceerde zoals het nemen van beslissingen op
grond van een aantal gebeurtenissen.
Een dee1 van die gecompliceerde routinematige handelingen kan worden
geautomatiseerd met behulp van een expert systeem. Een expert systeem is een
programma dat problemen oplost op dezelfde manier als een expert dat zou doen.
Het expert systeem lost problemen namelijk op met de kennis die van de
deskundige afkomstig is.

De voordelen van een expert systeem ten opzichte van een deskundige zijn:
• continu beschikbaar
• makkelijk te produceren
• consistent in het oplossen van problemen
• niet duur
• geen last van vermoeidheid.
Met betrekking tot de bloeddrukregelaar komt daar nog bij dat de deskundige (de
anesthesioloog) meer aandacht kan geven aan de patient als er een routinematige
handeling van hem/haar is overgenomen door een expert systeem.
Twee nadelen van een expert systeem zijn het gebrek aan creativiteit en het gebrek
aan 'gezond verstand'.

Een real-time expert systeem is een expert systeem dat weinig interactie vergt met
de gebruiker, en snel genoeg is om de resultaten te bereiken v66rdat de gegevens
(waarmee de resultaten worden bereikt) oud en/of irrelevant zijn.

3.2 Vergaren van kennis

De kennis van het expert systeem wordt buiten de rest van het programma
gehouden (programmamodulering).Op die manier is het eenvoudig de kennis van
het expert systeem aan te passen aan de kennis van de deskundige(n).

Het moge duidelijk zijn dat het van groot belang is de juiste kennis in het expert
systeem te implementeren. De juiste kennis moet gehaald worden bij de
deskundige(n). Dit vergaren van kennis is een moeilijk proces. Deskundigen vinden
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het moeilijk om precies aan te geven waarom zij bepaalde handelingen verrichten.
Bij de opbouw van een expert systeem moet veel aandacht worden geschonken aan
het vergaren van kennis. De deskundige(n) moeten uitvoerig worden geinterviewd.
De geimplementeerdekennis moet voortdurend met de deskundige(n) geevalueerd
worden. Deze taken (kennis vergaren en onderhouden) worden toebedeeld aan de
'knowledge engineer'. Het proces van kennis vergaren en onderhouden wordt
weergegeven in figuur 3.1.

I DESKUNDIGE I

VRAGEN ANTIJODRDEN
JNTERVIE IJS KENNIS

I KNOwLEDGE ENGINEER I
KENNIS EVALUATlE

IMPLANTATlE

I EXPERT SYSTEEM I
Figuur 3.1. Vergaren en onderhouden van kennis

Hoe de kennis is opgeslagen in het real-time expert systeem dat de
bloeddrukregelaar gebruikt, wordt in de paragrafen 3.3.1 en 4.4.2.1 beschreven.

3.3 SIMPLEXYS

SIMPLEXYS is de afkorting van SIMPLe EXpert sYStems. Het is een 'toolbox'
(programma pakket) waarmee expert systemen gebouwd kunnen worden.
SIMPLEXYS is ontwikkeld door ir. J.ABlom (zie [Blom,l990]). Het real-time expert
systeem waar de bloeddrukregelaar mee gerealiseerd is, is gebouwd met de
SIMPLEXYS toolbox.

3.3.1 Implementatie van kennis

De 'knowledge base' (KB, kennisbank) van SIMPLEXYS bestaat voornamelijk uit
een verzameling van verschillende type regels. De verschillende typen zijn:
• fact: regels die vaste gegevens bevatten
• state: regels die de situatie vastJeggen
• memo: rege]s die resultaten onthouden
• ask: regels die vragen aan de gebruiker stellen
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• test: regels die data testen
• evaluation: regels die van andere regels afuangen.

De verzameling van state regels wordt door een protocol gedefinieerd als een
dynamische context. De state regels bepalen de goals, de eindconclusies die het
expert systeem moet nagaan gebruikmakend van de andere regels.
De dynamische context van state regels kan veranderen als het protocol daar
aanleiding toe geeft. Het protocol beschrijft overgangen tussen contexten. Een nieuwe
context definieert een nieuwe verzameling van goals. De goals die geevalueerd
moeten worden zijn dus context-afuankelijk. Dit houdt in dat bij het evalueren van
de goals het niet nodig is om elke keer aile regels na te lopeno
De overgangen die in het protocol beschreven staan hebben de volgende constructie:

ON trigger FROM state regellijstl TO state regellijst2.
Als de trigger geldig is krijgen aile state regels uit regellijstl de waarde 'false' en
aile state regels uit de regellijst2 de waarde 'true'.
Het evalueren van aile goals die voor een bepaalde context gelden, wordt een run
genoemd. Als het SIMPLEXYS programma uitgevoerd wordt, dan bestaat dat uit
een opeenvolging van het uitvoeren van een run.

Met de zes verschillende regels wordt de kennis opgebouwd. Er zijn drie soorten
kennis:
• applicatie-afuankelijke kennis die vast Jigt, zoals:

- goals
- het protocol, de beschrijving van context overgangen
- de data-processing
- fact regels

• kennis die beschikbaar is als er naar gevraagd wordt, zoals:
- state en memo regels

• kennis die met regelmaat moet worden bijgehouden, zoals:
- ask, test en evaluation regels
- verse data.

De eerste soort kennis wordt ook wei aangeduid met 'fixed knowledge', de tweede
soort met 'medium term knowledge' en de derde soort met 'short term knowledge'.

3.3.2 Opbouw van het SIMPLEXYS programma

Hoe een SIMPLEXYS programma is opgebouwd wordt uitgebreid beschreven in
[Blom,1990], in deze paragraaf wordt een zeer korte beschrijving gegeven.
Het centrale gedeelte van een SIMPLEXYS programma is de 'inference engine'. De
regels van de KB worden vertaald en in de inference engine gezet door de
SIMPLEXYS'Rule Compiler'. De inference engine is geschreven in Pascal. De
inference engine met de vertaalde kennis wordt door een Pascal compiler vertaald.

Een SIMPLEXYS programma heeft een applicatie-afuankelijke code die bestaat uit 7
onderdelen.
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• decls: declaraties, geschreven in Pascal, van variabelen, procedures en
functies die gebruikt worden bij de initialisaties en afsluitingen

• initg: globale initialisaties die maar een keer uitgevoerd worden bij het
begin van het proces

• initr: initialisaties aan het begin van elke run
• exitr: afsluiting van elke run
• exitg: globale afsluiting
• rules: de regels van de KB
• process:het protocol.
AIleen de laatste twee onderdelen zijn verplicht. De andere zijn optioneel.
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4 EEN ROBUUSTE ADAPTIEVE BWEDDRUKREGELAAR

4.1 Robuuste regeling

Als een regeling robuust is, dan wil dat zeggen dat de regeling een grote tolerantie
heeft wat betreft veranderingen in de parameters van het te regelen systeem, de
systeemparameters. Het te regelen systeem, de patient, is een systeem waarvan de
parameters sterk kunnen veranderen. Daarom is voor de bloeddrukregulatie een
robuuste regeling nodig. De regelaar die in de bloeddrukregulatie gebruikt is, is een
PID-regelaar. Dit is een klassieke regelaar die in het verleden al meerdere malen
zijn diensten bij bloeddrukregulatie heeft bewezen, zie [Sheppard et al,1975],
[Slate,1980] en [Reid en Kenny,1987].

4.1.1 Regel- en systeemparameters

INFUUSFLD'vJ
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BLDEDDRUK

I I ,

;"- '- -' - - -' - - -~-----
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Figuur 4.1. Stapresponsie

De PID-regelaar heeft drie parameters, P (Proportional), I (Integral) en D
(Derivative). Met deze parameters is de regelaar z6 af te stellen dat hij de MAP
naar het setpoint brengt (regulatie) en zo dieht mogelijk bij het setpoint houdt
(stabilisatie).
De optimale waarden van de drie regelparameters zijn afhankelijk van drie
parameters van het te regelen systeem
(de patient). Deze systeemparameters
kunnen worden bepaald door de
stapresponsie van het systeem, zie
figuur 4.1.
De systeemparameterszijn:
• looptijd (T), hoe lang het duurt

voordat de patient reageert op een
verandering van infuusflow

• tijd constante (r), hoe lang het
duurt, na de looptijd, voordat de
bloeddruk is gedaald tot 63% van
de uiteindelijke waarde

• gevoeligheid (K), de uiteindelijke
bloeddrukdaling na verandering van
de infuusflow.

Het is verstandig de D-aetie van de regelaar alleen maar te gebruiken als er weinig
meetruis is. De D-aetie zou dan een eventuele overshoot kunnen begrenzen. Als er
eehter veel meetruis is, ontstaat er door de D-aetie een 'nerveus' stuursignaal.
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4.1.2 Patientgevoeligheid en versterkingsfactor

Vit paragraaf 4.1.1 blijkt dat de PID-regelaar het beste af te stellen is als de
systeemparameters looptijd, tijd constante en gevoeligheid bekend zijn. Welnu,
voordat er geregeld wordt zijn deze systeemparameters nooit bekend. Voor de
looptijd en tijd constante kan echter een redelijke schatting worden gemaakt (T =
45s en T = 45s). De gevoeligheid is veel moeilijker te schatten omdat er zowel
inter- als intra-individuele variaties in optreden (zie paragraaf 2.3).
Om toch een goede afstelling van de regelaar te krijgen, is de versterkingsfactor
van de regeling afhankelijk van de patientgevoeligheid (zie tabel 4.1). De
versterkingsfactor van de regelaar bepaalt hoe sterk de regelaar reageert op een
verschil tussen MAP en setpoint. Als de patientgevoeligheid verandert, past de
regelaar de versterkingsfactor zo aan (adaptatie, zie paragraaf 4.2) dat de regelaar
goed afgeregeld blijft.

Tabel 4.1. Patie1l1gevoeligheid en versterkingsfaclOr

1/9 1/3 1 3 9
patient
gevoeligheid zeer

ongevoelig normaal
zeer

gevoelig

9 3 1 1/3 1/9

zeer
zwaknormaal

zeer
sterk

versterkings ----------------------
factor

4.2 Adaptieve regeling

Het verschil in patientgevoeligheid voor SNP zorgt ervoor dat het noodzakelijk is dat
de regeling zich aanpast aan die gevoeligheid. Deze vraag om adaptatie is in het
verleden in verschillende onderzoeken gesteld, zie bijvoorbeeld [Honig et al,1985],
[Mason et al,1985] of [Rosenfeldt et al,1986].
De regeling van de ontwikkelde bloeddrukregelaar is dan ook een adaptieve regeling.

De bloeddrukregelaar wordt door het veranderen van de versterkingsfactor
aangepast aan de patientgevoeligheid voor SNP. Vit tabel 4.1 blijkt dat de
versterkingsfactor in stappen met factor 3 veranderd kan worden.

4.2.1 Versterkingsfactor vergroten

Het gebied random het setpoint is opgedeeld in 11 zones (zie figuur 4.2). De tijd
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Figuur 4.2. Opdeling in zones om setpoint

dat de MAP in een zone is wordt voor
iedere zone bijgehouden.
Voor elke zone gelden verschillende
voorwaarden die voor het vergroten van
de versterkingsfactor nodig zijn. In
zone 5 gelden geen voorwaarden omdat
het in die zone niet nodig is de
versterkingsfactor te vergroten. Voor
de overige zones gelden telkens drie
voorwaarden.

• De tijd dat de MAP in de
betreffende zone zit moet groter zijn
dan de tijd die voor die zone als
bovengrens is vastgesteld.

• De laatste keer dat de
versterkingsfactor veranderd is,
moet minstens een bepaalde tijd
(180 seconden) geleden zijn.

• Het setpoint moet minstens een bepaalde tijd (120 seconden) constant zijn.

De laatste twee voorwaarden zijn voor aIle tien zones gelijk. De bovengrens uit de
eerste voorwaarde is echter voor de zones verschillend (varierend tussen 200 en 300
seconden, gemiddeld 4 minuten). De tweede voorwaarde is nodig om de eerdere
verandering van de versterkingsfactor de kans te geven effect te hebben op de
patient, daarmee rekening houdend met de looptijd en de tijd constante.

4.2.2 Versterkingsfactor verkleinen

Er zijn een aantal redenen waarom de versterkingsfactor eventueel verkleind zou
moeten worden.
• Een grote verandering van het setpoint omhoog.
• Een grote verandering in het stuursignaal (de infuusflow).
• De MAP gaat te snel door een zone (zie paragraaf 4.2.1).
• Er is oscillatie gedetecteerd.

Bij een grote verandering (40 mmHg) van het setpoint omhoog kan het nodig zijn
de versterkingsfactor te verkleinen om voorbereid te zijn op een mogelijke
verandering van de gevoeligheid. Bij een hoger setpoint zal namelijk ook de MAP
omhoog gaan, en de niet-lineariteit van het systeem (beschreven in [Blom en de
Bruyn,1982]) kan dan een grotere gevoeligheid geven. Echter, als het stuursignaal
klein is (minder dan de helft van de maximaal toegestane infuusf]ow), dan is het
Diet nodig de versterkingsfactor te verkleinen. Het is dan namelijk onwaarschijnlijk
dat de patientgevoeligheid z6 laag is, dat de regelaar zich daaraan heeft aangepast
(en dus de versterkingsfactor heeft vergroot). De twee voorwaarden om de
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versterkingsfactor te verkleinen zijn dan:
• grate (40 mmHg) verandering van het setpoint omhoog
• de infuusfJow is grater dan de helft van de maximaal toegestane infuusfJow.

Om te zorgen voor een rustige regeling, wordt de versterkingsfactor verkleind bij
een te sterk varierend stuursignaaJ. Er zijn drie voorwaarden voor verkleining van de
versterkingsfactor om deze reden:
• te sterke verandering van het stuursignaal
• de laatste verandering van de versterkingsfactor is minstens 30 seconden geleden
• het setpoint is minstens 15 seconden constant.

Om overshoot en undershoot van de MAP ten opzichte van het setpoint te
voorkomen, wordt de versterkingsfactor ook verkleind als de MAP te snel door
zones gaat. De voorwaarden zijn:
• de MAP gaat te snel door twee zones achter elkaar, zowel omhoog als omlaag
• de laatste verandering van de versterkingsfactor is minstens 75 seconden geleden.

De laatste reden om de versterkingsfactor te verkleinen is als osciJIaties van de
MAP om het setpoint zijn gedetecteerd. De voorwaarden zijn:
• het aantal keren dat de MAP de 5 mmHg band om het setpoint passeert moet

minstens 4 zijn, waarbij de teller van dat aantal elke 250 seconden met een
wordt verlaagd als deze grater dan nul is

• de laatste verandering van de versterkingsfactor is minstens 100 seconden
geleden.

4.3 Bijzonderbeden bij bet te regelen proces

Het te regelen praces, de patient, is zeer gecompJiceerd.
De patient kan verzadigd raken van SNP; dit wordt saturatie genoemd.
Door pijnprikkels kunnen plotselinge sterke veranderingen in de bloeddruk
(transienten) optreden.
Zowel het optreden van saturatie als transienten moet door de bloeddrukregelaar
worden gedetecteerd en correct worden afgehandeld.

4.3.1 Transienten

Een tijdelijke grate MAP-stijging of daling wordt door de bloeddrukregelaar als een
transient beschouwd. Een transient omhoog kan bijvoorbeeld veraorzaakt worden
door pijn. Een transient omlaag bijvoorbeeld kan veraorzaakt worden door shock.
Transienten zijn tijdelijke veranderingen in de MAP. Het is niet de bedoeJing dat de
bloeddrukregelaar tijdens transienten de MAP naar het setpoint prabeert te regelen.
Het detecteren en afhandelen van transienten wordt nauwkeurig beschreven door
Lammers, zie [Lammers, 1990]. De afhandeJing van een transient omhoog verschilt
van die van een transient omlaag.

20



Een transient omhoog wordt gedetecteerd als het verschil tussen de MAP en een
voorgaande MAP, een bepaalde waarde overschrijdt. De bloeddrukregelaar houdt dan
de infuusflow die v66r de transient gegeven werd vast, totdat de transient afgelopen
is. Als het einde van de transient niet binnen 5 minuten is gedetecteerd, wordt de
verandering in de MAP niet meer als transient (tijdelijk) gezien, en de regeling
wordt weer actief.

Detectie van een transient omlaag gaat op gelijke wijze als de detectie van een
transient omhoog. Het optreden van een transient omlaag kan een gevaarlijke
situatie (shock) impliceren. Daarom wordt de infuusflow meteen afgeschakeld. Als er
binnen 4 minuten geen einde van de transient wordt gedetecteerd, wordt de
verandering in de MAP niet meer als een transient gezien en de regeling wordt
weer actief. Als er weI een einde van de transient omlaag wordt gedetecteerd, wordt
de infuusflow enige tijd hervat op een constante waarde (een gewogen gemiddelde
van voor de transient begon) om een eventuele overshoot van de MAP te laten
passeren. Daarna wordt de regeling weer voIledig actief.

4.3.2 Saturatie

Als de patient in saturatie raakt van SNP, zal het verhogen van de infuusflow de
MAP weinig verder verlagen.
Er zijn drie situaties die op saturatie wijzen:
• de MAP blijft erg lang (meer dan 500 seconden) in een bepaalde zone (met

uitzondering van zone 5)
• de versterkingsfactor zou moeten worden vergroot terwijl hij al maximaal is
• de infuusflow is minstens 60 seconden gelijk aan zijn maximaal toegestane waarde

en het setpoint is minstens 60 seconden constant.

Als saturatie wordt gedetecteerd dan wordt het vergroten van de versterkingsfactor
tegen gehouden omdat een sterkere regeling niet helpt. De patient zou dan alleen
maar extra veeI SNP toegediend krijgen terwijl het geen effect heeft, dat dit geen
goede actie zou zijn blijkt uit de mogelijke cyanide-vergiftiging (zie paragraaf 2.1).
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4.4 Implementatie bloeddrukregelaar

Implementatie van de
bloeddrukregelaar betekent het
realiseren van het totale systeem,
zoals dat in figuur 4.3 is
weergegeven.
De realisatie kan worden opgedeeld
in hardware en software. Bij de
hardware horen de Lab Master, PC
en infuuspomp. Bij software horen
het real-time expert systeem, de AD
conversie, de MAP validatie en de
user interface.

4.4.1 Hardware

De totale hardware configuratie is te
zien in figuur 4.4. Op de foto zijn de
PC met monitor en keyboard, de Lab
Master (links) en de infuuspomp
(rechts) te zien.

Figuur 4.4. Hardware configuratie
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Figuur 4.3. Totaal systeem bloeddrukregelaar
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4.4.1.1 AD-conversie

De AD-conversie wordt gerealiseerd met een uithreidingsmogelijkheid voor de PC, de
Lab Master van Scientific Solutions Inc.. De Lab Master bestaat uit een
'moederboard' die in de PC is geplaatst, en een 'dochterboard'in een apart kastje
(zie figuur 4.4). Moeder- en dochterboard zijn met elkaar verbonden door een
'flatcable'. Het dochterboard is voor de toe passing uitgebreid met een laagdoorlaat
filter (30 Hz) om de 50 Hz storing van het lichtnet te onderdrukken.

Het MAP signaal wordt aan de Lab Master aangeboden door een analoge spanning
die ongeveer tussen 0 Volt en + 2 Volt varieert. Dit signaal wordt op de
operatiekamer 'afgetapt' van een Hewlett Packard monitor die in de instrumentatie
zuil zit. am de Lab Master aan te passen aan het nivo van het signaal (om een zo
nauwkeurig mogelijke AD-conversie te krijgen) wordt het inkomende signaal versterkt
(versterkingsfactor is 4). De AD converter zet namelijk normaliter een range van ±
10 Volt om in een 12 bit sample. Door het aanbrengen van een externe weerstand
van 2,2 kOhm op het dochterboard (zie [Scientific Solutions inc.,1987]), wordt de
range van de AD-converter op ± 2,5 Volt bepaald, zodat de analoge spanning
tussen 0 en +2 Volt omgezet kan worden naar een groot aantal sample waarden.
De AD-converter zelf bevindt zich ook op het dochterboard en wordt softwarematig
bestuurd, zie paragraaf 4.4.2.2.

Bij de implementatie van het Lab Master moederboard ontstond er een serieus
probleem bij het gebruik van de grafische routines van Turbo Pascal. Het systeem
'crashte' bij het beschrijven van bepaalde pixels op het scherm. Het bleek dat het
Lab Master moederboard niet geschikt was voor de PC/AT, maar voor de PCIXT.
Het Lab Master moederboard dat weI geschikt voor de PC/AT was bleek het
probleem niet te geven.

4.4.1.2 Infuuspomp

De infuuspomp wordt aangestuurd door de computer. De bloeddrukregelaar maakt
gebruik van een 'volumetric infusionpump IMED 929 model' (IMED, England
serieno. 1020, [IMED corp.]); zie figuur 4.4. De infuuspomp wordt door een seriele
poort van de PC aangestuurd, en kan door dezelfde poort boodschappen naar de
PC terugsturen. Deze boodschappen zijn bijvoorbeeld:
• communicatiefouten tussen PC en infuuspomp
• niet goed functioneren van de infuuspomp
• occlusie in de infuuslijn
• lucht in de infuuslijn
• batterij van de infuuspomp is bijna leeg
• in handbediening zetten van de infuuspomp.

De infuuspomp kan te allen tijde in handbediening worden gezet door het instellen
van de infuusflow met de duimwielschakelaars op de infuuspomp.
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4.4.2 Software

AIle programmatuur, met uitzondering van het real-time expert systeem is geschreven
in de programmeertaal Turbo Pascal 4.0, zie [Borland,1987]. Het real-time expert
systeem is gerealiseerd met het SIMPLEXYS software pakket (dat overigens ook
gebruik maakt van Turbo Pascal), zie paragrafen 3.3 en 4.4.2.1.

4.4.2.1 Real-time expert systeem

Het real-time expert systeem is gerealiseerd met een 'toolbox' die vom dat soort
systemen ontworpen is: SIMPLEXYS (zie paragraaf 3.3). Het real-time expert
systeem is opgebouwd uit de kennisbank (KB), de inference engine en
randprogrammatuur.
De KB is in paragraaf 3.3.1 beschreven. De set regels van de KB is een van de
zeven onderdelen waaruit een SIMPLEXYS programma kan bestaan. De inhoud van
die zeven onderdelen summier beschreven is als voIgt.

DEets: decIaraties, zoals
• constanten declaraties
• variabelen declaraties
• declaratie van keyboard interrupt procedures

INITG: globale initialisaties, zoals
• opstarten AD-conversie
• calibratie procedure
• opstarten MAP validatie
• installeren keyboard interrupt afhandeling
• opstarten pomp communicatie
• scherm initialisaties
• initialisaties van variabelen

INITR: initialisaties aan het begin van elke run, zoals
• binnenhaJen van nieuwe meting
• bepaling van de gefilterde waarden
• berekenen van de regelactie van de PID regelaar
• bewaken van de grootte van de infuusflow
• afhandelen van de keyboard interrupts

EXITR: statements aan het einde van elke run, zoals
• pompcommunicatie
• opslaan van informatie op hard disk
• nieuwe gegevens op het scherm zetten

EXITG: gJobale afsluiting, zoaJs
• afschakelen pomp

24



• stoppen AD-conversie
• stoppen pompcommunicatie
• terug zetten van de normale keyboard routines
• afsluiten file met gegevens
• afsluiten grafische routines

RULES: de regels van de KB, zoals regels die
• aangeven in welke zone de MAP is (type: state)
• de overgangen tussen zones bepalen (test)
• de infuusflow bewaken (test en evaluation)
• de status van de regeling aangeven, in handbediening of automatisch (state)
• de overgangen van de status bepalen (test)
• het inkomend MAP signaal ontvangen (test en evaluation)
• pompfoutmeldingen afhandelen (test en evaluation)
• saturatie detecteren (test en evaluation)
• de status van het setpoint bijhouden (state, test en evaluation)
• de status van de versterkingsfactor bijhouden (state, test en evaluation)
• de status van de infuusflow bijhouden (state, test en evaluation)
• transienten detecteren en afhandelen (state, test en evaluation)
• oscillatie detecteren en afhandelen (test en evaluation)
• de status van de MAP bepalen (state en evaluation)
• bepalen of de MAP door een zone gaat (evaluation)
• bepalen of de MAP te lang in een zone is (evaluation)

PROCESS: de verbanden tussen de regels, zoals
• de overgangen tussen handbediening en automatisch
• de overgangen tussen de zones
• transientafhandeling

De inference engine, die met de kennis in de KB en de meetgegevens beslissingen
neemt is een in Pascal geschreven programma en wordt hier niet besproken. De
randprogrammatuur daarentegen wordt in de paragrafen 4.4.2.2, 4.4.2.3 en 4.4.2.4
beschreven.

4.4.2.2 AD-conversie en calibratie

De AD-conversie moet continu plaats vinden. Om dat te bewerkstelligen wordt de
AD-conversie met een interrupt aangestuurd. Die interrupt wordt gegeven door een
timer van het Lab Master moederboard (zie paragraaf 4.4.1.1). De timer wordt
aangezet door de procedure Timerset, een naar Pascal vertaalde versie van de
Timerset procedure van Wijtvliet [Wijtvliet,1986]. Na het starten blijft de timer net
zo lang doorgaan totdat deze wordt uitgezet.
De timer wordt ZQ ingesteld dat de AD-converter om de 20 ms door de interrupt
getriggerd wordt. De AD-conversie gebeurt dus met een frequentie van 50 Hz. Deze
frequentie zorgt voor voldoende bandbreedte, zie [Bierens,1987].
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Hoe de AD-conversie precies
plaatsvindt wordt duidelijk gemaakt in
figuur 4.5.
Centraal staat de ADC (Analoog naar
Digitaal Converter). De ADC heeft de
MAP (analoog) als ingangssignaal. De
timer van de Lab Master genereert
elke 20 ms een interrupt die de AD
conversie start. Als de AD-conversie
klaar is (er is een sample genomen
van het analoge signaal), dan gener
eert de ADC een AD-done interrupt
en het sample wordt in de ADC
buffer weggeschreven. Dat buffer biedt
maar voor een sample plaats. Daarom
moet het sample uit de ADC buffer
worden opgehaald v66rdat er een
nieuwe AD-conversie heeft
plaatsgevonden. Gebeurt dit niet, dan
zal de ADC een AD-overrun interrupt
naar de processor (CPU) sturen. Het
oude sample gaat dan verloren. Om
dit te voorkomen triggert de AD-done Figuur 4.5. Organisatie AD-conversie
interrupt een procedure die het
sample uit de ADC buffer leest en het in een ringbuffer zet (procedure
readADbuffer). In dit ringbuffer is plaats voor 2048 samples, wat ongeveer over
eenkomt met 40 seconden van het analoge MAP signaal. Het validatie algoritme
MAPVAL haalt om de 5 seconden 250 samples uit de ringbuffer om het signaal te
valideren (zie paragraaf 4.4.2.3).
De AD-conversie wordt softwarematig ingesteld, zie [Scientific Solutions inc.,1987].

Calibratie wordt bij het opstarten van het hoofd
programma uitgevoerd. Calibratie is nodig om de
samples te kunnen normeren naar de

200 MMH91 Iovereenkomstige bloeddruk. Er wordt gecalibreerd
op het calibratiesignaal van de monitor in de
instrumentatie-zuil. Dit calibratiesignaal is te zien
in figuur 4.6. De AD-conversie is voor het
calibreren al opgestart. De calibratie procedure 0 MMHg

wekt in het calibratiesignaal eerst naar drie
samples onder een ondergrens en vervolgens naar Figuur 4.6. Calibratiesignaal
drie samples boven een bovengrens. De onder- en
bovengrens zijn instelbaar.
Voor de normering zijn twee conStanten nodig: offset en versterkingsfactor. Als
deze bekend zijn, kan elk sample naar een overeenkomstige druk in mmHg worden
genormeerd volgens:
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sample waarde (mmHg) = (sample. offset) • versterkingsfactor.
De offset wordt bepaald door de kleinste van de drie samples onder de ondergrens.
De versterkingsfaetor wordt bepaald door de grootste van de drie samples boven de
bovengrens minus de offset, gedeeld door het bereik van het signaal (200 mmHg).
Het bereik van het signaal is even groot als de hoogte van de calibratiepuls.

Uit experimenten met het calibreren op de calibratiepuls van de monitor in de
instrumentatie-zuil in de operatiekamers van het Catharina Ziekenhuis bleek dat het
bereik van het signaal niet 200 mmHg was maar 210 mmHg.

4.4.2.3 MAP validatie

De MAP validatie eontroleert de geldigheid van het arteriele bloeddruksignaal, zie
figuur 4.7.
Validatie is van wezenlijk belang omdat artefaeten in het bloeddruksignaal, zonder

100 %

75 %

o %

Figuur 4.7. Her arteriele bloeddruksignaal

validatie, aanleiding zouden kunnen geven tot aeties van de bloeddrukregelaar die
niet gewenst zijn. De validatie van het bloeddruksignaal wordt gedaan door het
validatie algoritme MAPVAL. Ben eerste aanzet tot dit algoritme is gegeven door
Goossens [Goossens,1986]. Daarna zijn Goossens' ideeen verder uitgewerkt tot een
algoritme door Melissen [Melissen,1989]. Na enige aanpassing van het algoritme van
Melissen kon de procedure MAPVAL bij de bloeddrukregelaar worden toegevoegd.
Tijdens de klinisehe evaluatie met open regellus (zie paragraaf 5.2.2.1) bleken er een
aantal fouten in MAPVAL te zitten, waaronder enkele fouten in het model van het
signaal. Daarom is het algoritme hersehreven en gebaseerd op een nieuw model.
De verbetering van dit nieuwe model ten opziehte van dat van Melissen is de
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verwerking van steile stijgende flanken (zie figuur 4.9) en dicrote signalen (zie figuur
4.10). Deze twee gebeurtenissen komen in de praktijk regelmatig voor. Het model
van Melissen had veel moeite met die gebeurtenissen, waardoor het algoritme veel
ongeldige metingen afleverde terwijl het bloeddruksignaal volgens verpleegkundigen en
artsen vrij normaal was.

OVf?

overover

Figuur 4.8. Toestandsdiagramnieuwe MAPVAL

De beschrijving van
toestanden en mogelijke
overgangen kan het
beste worden gedaan
met een
toestandsdiagram (zie
figuur 4.8).

Het nieuwe model gaat uit van het arteriele bloeddruksignaal zoals bijvoorbeeld te
zien is in figuur 4.7. Dit signaal kan opgedeeld worden in perioden van 1 hartslag,
waarop gevalideerd kan worden. Een periode kan dan opgedeeld worden in
toestanden, zie figuur 4.7.
Net als bij het model van Melissen wordt elk sample in een frame van toestanden
(Fl, F2, F3, F4, F5, F6) gepast om te kijken in welke toestand het signaal zich
bevindt. De samples worden uit de ringbuffer van de AD-conversie gehaald (zie
paragraaf 4.4.2.2). Het passeren van de grenzen (25%, 50%, 75%, zie figuur 4.7)
genereert een overgang, welke er voor zorgt dat het signaalmodel in een andere
toestand terecht komt.
In het nieuwe model
zijn er drie overgangen
mogelijk:
• normale overgang
• dubbele overgang
• terug overgang.
De laatste twee soorten
overgangen waren in
het oude model niet
mogelijk.

Een dubbele overgang kan voorkomen als de helling van de stijgende flank te groot
is; er wordt dan een toestand overgeslagen (zie figuur 4.9, waar toestand F3 dreigt
te worden overgeslagen, een sample is weergegeven door een sterretje). De
overgeslagen toestand wordt weI doorlopen maar er worden geen parameters (zie
verderop in deze paragraaf) voor die toestand geactualiseerd. In het
toestandsdiagram van het model wordt een dubbele overgang niet weergegeven.
Daarill is een dubbele overgang hetzelfde als twee normale overgangen na elkaar.
Een dubbele overgang wordt alleen maar goedgekeurd en correct afgehandeld door
MAPVAL als hij plaatsvindt op de stijgende flank van een periode.
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Figuur 4.9. Dubbele overgang Figuur 4.10. Terug overgang

Een terug overgang kan nodig zijn bij dicrote signalen. Een dicrotie is een vrij vaak
voorkomend verschijnsel dat duidt op een dubbele polsslag (zie figuur 4.10). Het is
niet de bedoeling dat de eerste dip in de curve gezien wordt als de diastole druk.
Dit gebeurt ook niet als er een mogelijkheid bestaat om vanuit de toestanden F2 en
F3 terug te gaan naar F1 respectievelijk F2. Dan wordt de laagste waarde van de
tweede dip als diastole druk gezien.

Er blijven echter nog twee problemen, namelijk:
• als de eerste dip lager is dan de tweede dan zal de laagste als diastole gezien

worden terwijl artsen en verpleegkundigen de tweede dip als diastole zien, zie
figuur 4.11

• als de tweede polsslag over de 75 % grens schiet dan wordt het einde van een
periode gedetecteerd, terwijl de periode nog niet afgelopen is, zie figuur 4.12.

1001

______________________________ .!l}_
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---. - - -- --- -----------
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Figuur 4.11. Probleem 1 Figuur 4.12. Probleem 2
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Beide problemen moeten nog opgelost worden, zie paragraaf 8.1. Ze hebben zeer
weinig invloed op het functioneren van de bloeddrukregelaar.

Figuur 4.13. Simultaan validatie
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De procedure MAPVAL gebaseerd op
het nieuwe model werkt beter dan de
procedure gebaseerd op het oude
model. Dit bleek uit verschillende
simultaan validaties. Dit zijn validaties
uitgevoerd op hetzelfde bloeddruksignaal
door zowel de oude als de nieuwe
procedure. Ben van die simultaan
validaties is weergegeven in figuur 4.13.
Een geldige meting wordt weergegeven
door een zwarte lijn, een ongeldige
door een witte lijn.
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Het validatie algoritme controleert een
gedetecteerde periode op zeven
parameters die voor die periode zijn
berekend. Deze zeven parameters zijn
(zie ook figuur 4.14):
• systole druk (MA)
• diastole druk (MI)
• pulsdruk stijgende flank (Dl)
• pulsdruk dalende flank (D2)
• helling stijgende flank (HI)
• gemiddelde druk (PG)
• periodeduur (HP).

Figuur 4.14. Parametersperiode

Sommige parameters moeten gedurende een hele periode bijgehouden worden
(actualiseren) en op een bepaald moment een initiele waarde krijgen (resetten). Het
resetten gebeurt bij een bepaalde overgang tussen toestanden. In welke toestand het
actualiseren en bij welke overgang het resetten gebeurd is te zien in tabel 4.2.

Het validatie algoritme MAPVAL geeft twee variabelen door aan de kennisbank, het
5 seconden gemiddelde en een boolean vlag om aan te geven of dat gemiddelde weI
of niet geldig is. Als het gemiddelde niet geldig is dan wordt het oude 5 seconden
gemiddelde aan de kennisbank doorgegeven. Dit laatste is niet strikt noodzakelijk
omdat de regeling bij een 'ongeldige vlag' berekeningen uitvoert met een gewogen
gemiddelde van voorgaande metingen.
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Tabel 4.2. Parameter actua/isatie ell resettell

parameter

systole(MA)
diastole(MI)
pulsdruk opeD1)
pulsdruk neer(D2)
helling op(Hl)
gemiddelde(PG)
periodeduur(HP)

actualiseren

F4
Fl

F2,F3
Fl ,F2,F3,F4,F5,F6
Fl,F2,F3,F4,F5,F6

resetten

F6-Fl
F4--+F5

F3-F4
F3-F4
F3-F4

Het validatie algoritme MAPVAL biedt de mogelijkheid om tijdens perfusie (de hart
en longfunctie zijn dan door een machine overgenomen) geldige metingen aan de
kennisbank door te geven. Tijdens perfusie is er namelijk geen sprake van systole-
en diastole druk omdat er geen hartcyclus is. Normale validatie zou in dat geval
aileen maar ongeldige metingen produceren. Om dat te voorkomen wordt tijdens
perfusie overgeschakeld op perfusie validatie. Dat overschakelen wordt gedaan met
behulp van twee functietoetsen (F5 en F9, zie paragraaf 4.4.2.4). De perfusie
validatie bestaat uit het aanbrengen van kunstmatige perioden van 1 seconde en het
bepalen van de gemiddelde waarde van de MAP in die perioden. De perioden van
1 seconde worden gevalideerd op artefacten. Een 5 seconden gemiddelde bestaat uit
de 5 periode-gemiddelden gemiddeld.

4.4.2.4 User interface

De interface tussen de bloeddrukregelaar en de gebruiker bestaat uit het toetsenbord
en de monitor (EGA) van een IBM PC/AT.

De gebruiker kan met functietoetsen een aantal handelingen verrichten, namelijk:
• omschakeling tussen handbediening en automatisch (Fl to auto; F2 to manual)
• verandering van het setpoint (F3 setpoint up; F4 setpoint down)
• verandering van de SNP infuusflow (F6 flow up; F7 flow down)
• stopzetten van de SNP infuusflow (F8 zero flow)
• omschakelen van en naar perfusie validatie (F5 from perfusion; F9 to

perfusion)
• beeindigen van het programma (FlO end).

De afhandeling van die functietoetsen gebeurt op interruptbasis. De (hardware)
interrupt van het toetsenbord is gekoppeld aan een procedure die de ingedrukte
toets direct afhandelt. Op deze manier ziet de gebruiker zo snel mogelijk de invloed
van het indrukken van een toets. Dit is vooral gebruikersvriendelijk als het gaat om
veranderingen van het setpoint of de infuusflow. Zou de afhandeling nfet op inter
ruptbasis gebeuren dan zou de gebruiker in het ergste geval vijf seconden moeten
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wachten voordat hij veranderingen veroorzaakt door het indrukken van die toets op
de monitor ziet. De numerieke verandering van setpoint en infuusflow vindt direct
plaats, terwijI de grafische verandering een keer in een run (5 seconden) plaatsvindt.

De monitor behorende bij de IBM PC/AT (met EGA kaart) zorgt voor de weergave
van:
• MAP
• setpoint
• SNP infuusflow
• totaal toegediende dosis SNP
• ongeschaalde SNP infuusflow
• tijd
• status van de bloeddrukregelaar.

De eerste drie van deze opsomming worden zowel numeriek als grafisch (in een
trenddisplay) weergegeven. Het ontwerp en de implementatie van de scherm lay-out
is grotendeels afkomstig van Hoogendoorn [Hoogendoorn,1989] en is in figuur 4.15
te zien.
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Figuur 4.15. Schenn lay-out
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5 KLINISCHE EVALUATIE VAN METINGEN MET OPEN REGELLUS

In samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is de bloeddrukregelaar
klinisch getest. De eerste testfase bestond uit metingen met open rege]]us. Dit houdt
in dat er geen koppeling van de bloeddrukregelaar naar de patient is.
De metingen zijn uitgevoerd bij open hartoperaties, die voornamelijk het aanbrengen
van bypasses inhielden. De reden waarom voor die omgeving is gekozen is de
tamelijk standaard anesthesie die bij dit soort operaties wordt gegeven. Bovendien
worden in het Catharina Ziekenhuis gemiddeld 4 van dit soort operaties op een dag
gedaan, zodat er geen oponthoud tussen de metingen zit. In de periode van eind
september tot eind november 1989 zijn ruim 30 operaties bijgewoond. Het doe] van
de metingen was het testen van hard- en software en het vertrouwen winnen van de
anesthesiologen voordat met de testfase met gesloten regellus zou worden begonnen.

5.1 Opzet van de metingen

Bij de metingen met open regellus wordt de door de bloeddrukregelaar bereRenoe---
SNP infuusflow (in het vervolg de adviesflow genaamd) niet aan de patient
toegediend. De infuusflow die wei aan de patient wordt toegediend, moet door de
anesthesioloog, met behulp van het keyboard van de PC, worden ingesteld. De
adviesflowen de werkelijk gegeven infuusflow worden opgeslagen zodat bij de
evaluatie van de operatie deze twee met elkaar vergeleken kunnen worden. Uit deze
vergelijking kunnen conclusies worden getrokken omtrent de veiligheid van de
bloeddrukregelaar zodat het vertrouwen van de anesthesiologen kan worden
gewonnen. De regelprestaties van de bloeddrukregelaar kunnen bij deze testfase nog
niet worden beschouwd, omdat de patient de adviesflow niet werkelijk krijgt
toegediend.

In paragraaf 1.3 is a] vermeld dat de testfase met open regellus opgedee]d is in
twee fasen, fase 2a en fase 2b. In testfase 2a zal de adviesflow niet op het scherm
worden weergegeven; de anesthesioloog weet deze dan ook niet. Testfase 2a wordt
'open regellus, blind' genoemd.
In testfase 2b wordt de adviesflow weI weergegeven, maar niet naar de infuuspomp
doorgestuurd. De anesthesioloog bepaalt of de adviesflow goed is of niet, en voIgt
het advies al dan niet op. Testfase 2b wordt 'open regellus, advies' genoemd.

Het aantal beoogde metingen was voor beide testfasen 30.

De testfase met open regellus is ook nodig om de programmatuur te testen op
fouten. Ondanks dat deze programmatuur met simulaties uitgebreid getest is, kunnen
er bij het testen in de kliniek nog best fouten ontdekt worden.

5.1.1 Protocol van bet opstarten van bet systeem
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Bij het opstarten van elk meting zijn er een aantal handelingen die standaard
uitgevoerd worden:
• aanmaken infuusvloeistof
• optuigen infuuspomp
• uitvoeren calibratie procedure.

Bij het aanmaken van de infuusvloeistof wordt een ampul SNP (5 ml = 50 mg)
vermengd met 500 ml NatriumChloride oplossing (0,9 %). Zo ontstaat een
concentratie SNP van ± 0,1 mg/ml. Deze concentratie is een factor 10 kleiner dan
de concentratie die in het Catharina ziekenhuis normaal wordt gebruikt in de
Vickers infuuspompen (automatische infuuspompen die werken met een 50 ml spuit).
Om de bediening van de bloeddrukregelaar zoveel mogelijk te laten Iijken op die
van de Vickers infuuspompen wordt er door de computergestuurde IMED
infuuspomp 10 keer zoveel vloeistof gei"nfundeerd. Met de Vickers infuuspomp is het
mogelijk om de infuusflow in te stellen op tienden ml/hr, de IMED heeft deze
mogelijkheid niet. Door het veranderen van de concentratie wordt die mogelijkheid
geschapen. Bovendien is er dan maar 1 ampUl SNP nodig in vergelijking met 10 als
de concentratie niet zou worden veranderd. Zo wordt 1 ml/hr bij een Vickers
infuuspomp op het scherm van de user interface ook als 1 ml/hr weergegeven terwijl
de infuuspomp 10 ml/hr infundeert. Omdat de concentratie een factor 10 lager is,
wordt er eenzelfde hoeveelheid SNP geinfundeerd als dat de Vickers infuuspomp zou
doen bij een instelling van 1 ml/hr.

Het optuigen van de infuuspomp bestaat uit het plaatsen van een nieuw steriel
IMED pompsetje, het aanprikken van de zak met infuusvloeistof en het flushen
(doorspoelen) van de infuuslijn. Deze infuuslijn wordt op een aftakking van een
infuus, dat in de halsarterie zit, aangesloten zodat het uiteinde van de SNP infuuslijn
steriel moet blijven.

Het systeem wordt opgestart door het uitvoeren van de calibratie procedure die voor
de ijking van het analoge bloeddruksignaal zorgt. De software van die calibratie
procedure is beschreven in paragraaf 4.4.2.2. Om de procedure correct uit te voeren
dienen de volgende handelingen in volgorde uitgevoerd te worden:
• zorg dat er een nuldruk (buitenlucht) op de drukkop van de arteriele druk

staat
• start het programma en daarmee ook de AD-conversie
• druk vervolgens (binnen 40 seconden) het knopje om te 'nullen' in op de

Hewlett Packard monitor van de instrumentatie-zuil; het calibratiesignaal uit
figuur 4.6 verschijnt dan op de monitor.

Als de calibratie goed verlopen is, start het programma direct.

5.1.2 Protocol van het gebruiken van het systeem bij rase 2a

Bij deze testfase dient te worden opgemerkt dat het berekenen van een adviesflow
moeilijk is. De regeling 'weet' niet dat zijn stuursignaal (de adviesflow) slechts een
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advies is, en verwacht een reactie van de patient. Als die reactie uitblijft,
bijvoorbeeld omdat de anesthesioloog tevreden is met de bloeddruk, en de infuusflow
niet verandert terwijl de MAP groter dan het setpoint is, zal de regeling de
adviesflow langzaam blijven veranderen. Op de lange duur gaat die adviesflow sterk
afwijken van de werkelijk gegeven infuusflow.
Om een eerlijker vergelijking te krijgen tussen adviesflow en de gegeven infuusflow is
er een mogelijkheid om de adviesflow gelijk te maken aan de gegeven infuusflow.
Dit gebeurt door van automatisch om te schakelen naar handbediening en vervolgens
weer naar automatisch terug te gaan.

Verder zijn er een aantal regels waar de gebruiker zich aan moet houden.
• Als de meting geldig is, moet zo snel mogelijk naar automatisch (functietoets

Fl, to auto) worden overgeschakeld.
• Er moet regelmatig aan de anesthesioloog gevraagd worden wat de streefdruk

(het setpoint) is.
• Het is de bedoeling dat de anesthesioloog of de anesthesie verpleegkundige zelf

de SNP infuusflow en het setpoint instelt met de functietoetsen F3 (setpoint
up), F4 (setpoint down), F6 (flow up), F7 (flow down) en F8 (flow zero), zie
ook paragraaf 4.4.2.4.

• Tijdens perfusie wordt het bloeddruksignaal op een andere manier gevalideerd.
Met de functietoetsen F5 (Ctrl F5, from perfusion) en F9 (Ctrl F9, to
perfusion) wordt tussen perfusie validatie en normale valida tie omgeschakeld.

• Met de functietoets FlO (Ctrl FlO) wordt het programma beeindigd.

Tijdens de operaties dienen gebeurtenissen die de MAP bei'nvloeden zo goed
mogelijk te worden bijgehouden in een logboek. Dit logboek is een belangrijk
hulpmiddel bij de evaluatie van de reacties van de patient op SNP-toediening.

S.2 Uitvoering en resultaten

Tijdens de uitvoering van 33 metingen in testfase 2a hebben een aantal
veranderingen (verbeteringen) in het systeem plaatsgevonden. De bloeddrukregelaar
heeft bij de ruim 30 operaties daarom niet continu dezelfde configuratie gehad.
Aangezien tijdens deze testfase het regelgedrag van de bloeddrukregelaar toch nog
niet getest kon worden, was het ook niet nodig om met een 'bevroren' configuratie
te werken zoals bij het testen met gesloten regellus.

S.2.1 Betrouwbaarheid hardware

Tijdens de testfase zijn enkele problemen opgetreden bij de AD-conversie van de
meting. Twee keer is een AD-overrun interrupt opgetreden (zie paragraaf 4.4.2.2),
waardoor het systeem 'plat ging'. Daarom is de afhandeling van de interrupt zodanig
veranderd, dat het programma doordraait en een melding op het scherm wordt
gegeven dat er een AD-overrun interrupt heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg
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dat er een of meer samples verloren gaan.
De oorzaak van het probleem is waarschijnlijk gevonden. Na grondig onderzoek van
de software bleek dat deze niet voor de problemen verantwoordelijk was. Het waren
dus blijkbaar hardware problemen, en dan wordt direct aan storing van buitenaf
gedacht, en bij elektrische storingen op een operatiekamer speciaal aan diathermie.
Diathermie is het snijden van weefsel, of het stelpen van bloedingen, met een hoog
frequente elektrische stroom.
Inderdaad bleek dat er tijdens de AD-overrun interrupts veel diathermie gebruikt
werd. Aangenomen dat diathermie de oorzaak van het euvel is, zijn er verschillende
pogingen op het gebied van afscherming van het Lab Master kastje gedaan. Het Lab
Master dochterboard genereert namelijk de AD-overrun interrupt. Uiteindelijk bleek
dat met zorgvuldige plaatsing van het Lab Master kastje, het optreden van de AD
overrun interrupt waarschijnlijk effectief kan worden voorkomen.

De rest van de hardware heeft tijdens de gehele testfase geen problemen
opgeleverd.

5.2.2 Betrouwbaarheid software

De software was met simulaties al danig op de proef gesteld. Toch bleken nog een
aantal zaken voor verbetering vatbaar te zijn. Hieronder zijn een aantal
kleinigheidjes die hier niet besproken worden. De grootste verandering, het
verbeteren van de MAP validatie, wordt weI behandeld. Tevens worden
veranderingen in de gei"mplementeerde kennis besproken.

5.2.2.1 Verbeteren MAP validatie

De MAP validatie bekijkt of het binnenkomende arteriele bloeddruksignaal al dan
niet geldig is. Omdat de bloeddrukregelaar de infuusflow berekend met behulp van
die MAP, is de validatie van wezenlijk belang (zie paragraaf 4.4.2.3).

Tijdens de eerste operaties bleek dat het niet mogelijk was om tijdens perfusie, vlak
voor en vlak na perfusie, een geldige MAP te bepalen. Perfusie is de situatie
waarbij de hart- en longfunctie door een machine zijn overgenomen. De problemen
waren weI verwacht, maar er was nog geen actie ondernomen die het mogelijk zou
maken ook tijdens perfusie te kunnen valideren. Daardoor ontstonden lange
tijdsintervallen met ongeldige metingen op het scherm, wat storend werd gevonden.
Daarom is extra programmatuur ontwikkeld voor validatie van het druksignaal tijdens
perfusie, zie paragraaf 4.4.2.3.

De validatie van het normale arteriele bloeddruksignaal bleek zeker niet waterdicht.
Een voorbeeld daarvan is te zien in de figuren 5.1 en 5.2. In figuur 5.1 is de
registratie van de MAP weergegeven (de registratie is van run27, fase 2a,
aangegeven met R27F2). Er zijn veel ongeldige metingen te zien; deze worden
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veroorzaakt door de steile stijgende flanken. In figuur 5.2 is het bijbehorende
arteriele bloeddruksignaal, gereconstrueerd met samples die tijdens de operatie zijn
opgeslagen. Het signaal ziet er normaal uit en mag niet leiden tot ongeldige
metingen.
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Figuur 5.1. MAP registratie tijdens R27F2
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Figuur 5.2. MAP signaal tijdens R27F2
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Tijdens deze testfase 2a is de procedure MAPVAL stap voor stap verbeterd. Na 30
operaties is een nieuwe procedure MAPVAL, gebaseerd op een vernieuwd model
van het arteriele bloeddruksignaal, in gebruik genomen. Deze procedure voldeed weI
aan de verwachtingen, zo bleek uit testfase 3 (zie ook paragraaf 4.4.2.3).
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De procedure MAPVAL valideert perioden van het bloeddruksignaal door 7
signaalgrootheden (parameters) te vergelijken met een gewogen gemiddelde van
parameters van eerdere perioden en minimaal en maximaal toegestane waarden. De
keuze van die waarden en een maximum voor de afwijking met het gewogen
gemiddelde (bij elkaar de validatiegrenzen genoemd) is van groot belang voor de
validatie. Melissen ([Melissen,1989]) heeft onderzoek naar die waarden gedaan.
Aangezien de uitkomsten van dat onderzoek niet helemaal duidelijk waren, zijn
tijdens de metingen de parameters van aIle perioden opgeslagen. Aan de hand van
de verdeling van de parameters kunnen de validatiegrenzen zonodig worden
veranderd. De verdeling van de parameters is bij 10 operaties bekeken in
histogrammen van de parameters (de grootte en de afwijking (deviatie) ten opzichte
van het gewogen gemiddelde van de parameter van voorgaande perioden). Vit de
histogrammen volgden enkele kleine aanpassingen aan de validatiegrenzen. Bijlage A
geeft een voorbeeld van een parameter histogram en de uiteindelijk gebruikte
validatiegrenzen. De histogrammen geven een parameter weer die door de oude
MAPVAL procedure is berekend, namelijk de periodeduur tijdens R27F2, dezelfde
operatie als die van de figuren 5.1 en 5.2. Voora] in het histogram van de afwijking
is te zien dat de parameter voor veel ongeldige metingen zal zorgen.
In fase 3 is nogmaa]s naar histogrammen van parameters gekeken (bijlage F). In
paragraaf 8.1 wordt nog een aanbeveling met betrekking tot de validatiegrenzen
gedaan.

5.2.2.2 User interface

De reacties van anesthesiologen en anesthesie verpleegkundigen op de user interface
waren positief. De trend displays van MAP, setpoint en infuusflow werden
gewaardeerd en als extra informatiebron gebruikt. De bediening met behulp van het
keyboard werd gemakkelijk gevonden, maar aarzelend gebruikt. Redenen daarvoor
waren onwennigheid en het gemak van de permanente aanwezigheid van een
persoon van de TVE.

Waar men tijdens de eerste operaties weI problemen mee had, was het geven van
een streefwaarde (setpoint) voor de MAP. De systole drukwaarde wordt belangrijker
gevonden om naar te regelen, en niet de gemiddelde druk. Aangezien de gemiddelde
druk veel betrouwbaarder is te bepalen uit het arteriele bloeddruksignaal dan de
systole druk, is vastgehouden aan het regelen op de gemiddelde bloeddruk (MAP).
Na een tiental operaties trad gewenning op van de begrippen 'streefwaarde',
'setpoint', 'mean target' en 'flow' in plaats van pompstandje. Na die gewenning
werd de aanwezigheid van de bloeddrukregelaar geaccepteerd door de aanwezigen op
de operatiekamer.

5.2.2.3 Geimplementeerdekennis

De gei'mplementeerde kennis heeft gedurende fase 2a een aanta] wijzigingen
ondergaan. Tijdens de testfase bleek uit evaluaties van metingen dat de interne
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kennis nog niet optimaal was. De aangebrachte veranderingen zijn:
• De D-actie is uitgeschakeld, omdat er sprake was van veel meetruis. De P- en 1

parameter zijn opnieuw gekozen. De p. en I-parameters zijn afhankelijk van de
afstand van de MAP tot het setpoint. De P-parameter varieert van 0,0036 tot
0,0056 ml/hr/mmHg; de I-parameter varieert van 0,072 tot 0,096 ml/hr/mmHg
(0,0036 en 0,072 als de MAP gelijk is aan het setpoint; 0,0056 en 0,096 als de
MAP 100 mmHg van het setpoint verschilt).

• De transient detectie en afhandeling is aangepast op de voorkomende MAP
signalen.

• Er is een minimaIe SNP infuusflow van 0,1 ml/hr (0,02 ,uglkg/min) ingesteld om
de infuuslijn open te houden.

5.2.3 Vergelijking van SNP toediening anesthesio)oog en de adviesflow

Bij de evaluatie van de registraties die tijdens de operaties zijn gemaakt, is gekeken
naar de verschillen tussen de adviesflow en de werkelijk gei"nfundeerde infuusflow.
Figuur 5.3 geeft een deel van zo'n registratie weer (R21F2). De vloeiende lijn geeft
de adviesflow weer; de flow die is ingesteld door de anesthesioloog is weergegeven
met donkere balken.
De handmatig gegeven infuusflow verandert met grate stappen, de regeling verandert
de adviesflow in kleine stapjes. Het blijkt in dit geval dat de adviesflow dezelfde
trend heeft als de door de anesthesioloog handmatig ingestelde infuusflow.
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Figuur 5.3. Adviesflow en gegevell infuusflow

Een andere manier om het verschil tussen adviesflow en de handmatig ingestelde
infuusflow te onderzoeken is het uitzetten van dit verschil in een histogram. In
bijlage B is het histogram van een 'worst' en 'best' case operatie en gemiddelde
waarden van het absolute, negatieve en positieve verschil weergegeven.
Een histogram van het verschil, gesommeerd over aIle operaties uit fase 2a, is
weergegeven in histogram 5.1. De afgerande gemiddelde waarden voor het absolute,
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negatieve en positieve zijn respectievelijk 1.43, -2.38 en 0.95 (alle ml/hr).

Totaal aantal 5 seconden perioden : 58463

•••• HISTOGRAM VERSCHIL ADVIES - FLOW ....
=< -5 1275 #

-5.. -4 2666 ###
-4.. -3 2650 ###
-3 .. -2 6220 ######
-2.. -1 6577 #######
-1.. 0 26737 ######################
o 1 5463 ######
1 2 2557 ###
2 3 799 #
3 4 748 #
4 5 414 #

> 5 2357 ##

Histogram 5.1. Verschil adviesflow ell gegevell infuusflow, fase 2a

Het gemiddelde en de standaard deviatie van histogram 5.1 zijn:
f.J: -0.16 ml/hr
0: 2.49 ml/hr
Vit deze waarden blijkt dat het gemiddelde dicht bij nul ligt en dat de afwijking
daarvan niet grater is dan 2.5 ml/hr.
Vit de histogrammen worden de volgende conclusies worden getrokken.
• Er zijn operaties waarbij het verschil heel netjes normaal verdeeld is om nul,

maar er zijn ook enkele operaties waar dit zeker niet zo is (zie bijlage B).
• Enkele van de 'slechte' histogrammen zijn veraorzaakt door het vergeten van

het gelijk stellen van de adviesflow aan de werkelijke flow zoals in paragraaf
5.1.2 is vermeld.

• Vit histogram 5.1 kan geconcludeerd worden dat in het algemeen de adviesflow
aardig in de buurt zit van de door de anesthesioloog gegeven infuusflow.

• Vit de gemiddelde waarden blijkt dat de adviesflow gemiddeld niet meer dan 1
ml/hr grater en 2.4 ml/hr kleiner is dan de door de anesthesioloog gegeven
infuusflow; dit zijn veilige marges.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het berekenen van de adviesflow lastig voor
de bloeddrukregelaar is (zie paragraaf 5.1.2).

5.2.4 MAP - setpoint vergelijking

Het verschil tussen de MAP en het setpoint is een prestatie-criterium van de
anesthesioloog respectievelijk bloeddrukregelaar. Hoe kleiner dat verschil is hoe beter
de MAP op zijn gewenste waarde wordt gehouden.
Dit verschil is onderzocht en opgesteld in histogrammen. Bijlage C.1 geeft een
'worst' en 'best' case histogram en de gemiddelde waarden van het absolute,
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negatieve en positieve verschil weer. De sommatie van alle gemaakte histogrammen
uit fase 2a is weergegeven in histogram 5.2. De afgeronde gemiddelde waarden van
het absolute, negatieve en positieve verschil zijn respectievelijk 12.41, -12.43 en 12.39
(aIle mmHg). Uit deze waarden blijkt dat de MAP gemiddeld net zo ver onder als
boven de MAP zit.

Totaal aantal 5 seconden perioden : 85889

.... HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT u"

=< -25 6065 ####
-25 .. -20 3505 ##
-20 .. -15 5975 ####
-15 .. -10 7429 #####
-10 .. -5 11403 ########

-5 0 13834 ##########
0 5 11662 ########
5 .. 10 10126 #######

10 .. 15 5503 ####
15 .. 20 4034 ###
20 .. 25 2459 ##

> 25 3903 ###

percentage 5 mmHg band ; 30 %
percentage 10 mmHg band: 55 %
percentage 15 mmHg band: 70 %
percentage 20 mmHg band; 81 %

Histogram 5.2. Verschil MAP-setpoilU,fase 2a

Onder de histogrammen is ook het percentage van de tijd dat de MAP in de 5, 10,
15 en 20 mmHg banden om het setpoint zit, gegeven. De 5 mmHg band
bijvoorbeeld, is de band tussen - 5 mmHg en + 5 mmHg om het setpoint.

Bij deze gegevens dient weI te worden opgemerkt dat als het verschil negatief is, de
MAP niet altijd naar het setpoint kan worden geregeld door het verminderen van de
SNP toediening. Omdat de SNP infuusflow vaak al nul is, als de MAP lager dan het
setpoint is.
Om deze verschillen, die de prestatie ten onrechte negatief beYnvloeden, uit de
histogrammen te elimineren zijn er verbeterde histogrammen gemaakt. De verschillen
tussen MAP en setpoint waarbij de infuusflow minder dan 0,5 ml/hr was zijn hierbij
niet meegeteld. Bijlage C.2 geeft de verbeterde histogrammen en de gemiddelde
waarden van de 'worst' en best' case operaties uit bijlage c.l. Het verbeterde
histogram dat over alle operaties gesommeerd is, is weergegeven in histogram 5.3.
Daaruit blijkt dater een geringe prestatie verbetering (enkele procenten) heeft
plaatsgevonden. De afgeronde gemiddelde waarden van het absolute, negatieve en
positieve verschil zijn respectievelijk 10.05, -9,98 en 10.11 (alle mmHg). Uit deze
waarden blijkt duidelijk de verbetering ten opzichte van histogram 5.2.

Van de histogrammen 5.2 en 5.3 zijn de gemiddelden C~J) en standaard deviaties (0')
bepaald. De berekende waarden zijn (afgerond):
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J-l: -0.84 respectievelijk 0.37 (mmHg)
u: 18.1 respectievelijk 13.2 (mmHg).
Daaruit blijkt dat het gemiddelde dicht bij nul ligt, maar dat de afwijking groat is.
In paragraaf 6.2.1.4 zuBen deze waarden worden vergeleken met die van de
automatische bloeddrukregulatie.

Totaal aantal 5 seconden perioden : 41167

•••• VERBETERD HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT ....
=< -25 1407 ##

-25 .. -20 1199 ##
-20 .. -15 2423 ####
-15 .. -10 3346 #####
-10 .. -5 5215 ########
-5 0 7749 ###########
0 5 6427 #########
5 .. 10 5519 ########

10 .. 15 2933 ####
15 .. 20 2193 ###
20 .. 25 1262 ##

> 25 1494 ##

percentage 5 mmHg band : 34 %
percentage 10 mmHg band: 61 %
percentage 15 mmHg band: 76 %
percentage 20 mmHg band: 87 %

Histogram 5.3. Verse/IiI MAP-setpoillt verbeterd, fase 2a

De histogrammen kunnen als hulpmiddel dienen bij een vergelijking van de prestaties
van de anesthesiologen en de bloeddrukregelaar met betrekking tot het regelen van
de MAP naar een setpoint door SNP toediening. De vergelijking van die prestaties
zal in paragraaf 6.2.1.4 worden gedaan. Daarbij dient weI te worden opgemerkt dat
het setpoint dat bij fase 2a is ingesteld niet altijd serieus genomen kan worden
omdat de actualiteit ervan weleens verloren ging.

5.2.5 Patient karakteristieken

De systeemparameters(zie paragraaf 4.1.1) kunnen op de volgende manier bepaald
worden. De patientgevoeligheid(K) kan bepaald worden als de infuusflow stapvormig
verandert. De gevoeligheid is dan de uiteindelijke MAP verandering, gedeeld door de
SNP flowverandering. De looptijd (T) wordt bepaald door de tijd die het duurt
voordat de MAP begint te veranderen, na een verandering van infuusflow. De tijd
constante (T) bepaalt hoe lang het na de looptijd duurt voordat de verandering zijn
volledige uitwerking heeft.
Bij de evaluatie van de registraties bleek dat het bepalen van de systeemparameters
lastig was. Oorzaken daarvan waren:
• Het bepalen van een stationaire toestand voor de bepaling van de gevoeligheid
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is moeilijk doordat de MAP sterk varieert ten gevolge van verschillende
gebeurtenissen (zie paragraaf 5.2.6).

• Mocht het toch mogelijk zijn een drukverschil te bepalen, dan is het nog maar
de vraag of dat drukverschil ook werkelijk door SNP toediening veroorzaakt is.

De andere invloeden op de MAP speelden ook een nadelige invloed op de bepaling
van de dode tijd en de tijd constante.
Eigenlijk moeten de systeemparametersbepaald worden als aIleen SNP aan de
patient wordt toegediend. Tijdens dit soort operaties is daar absoluut geen sprake
van. De bepaling van de systeemparameters tijdens dit soort operaties dient dan ook
gezien te worden als niet meer dan een schatting.

Ondanks de problemen is het toch gelukt enkele systeemparameters uit de
registraties te destilleren. In tabel 5.1 zijn de resultaten daarvan weergegeven.

Tabel 5.1. Geschatte systeemparameters,K , T en T

initiele waarden
grootste spreiding bij een patient
absoluut minimum en maximum
range gemiddelde
gemiddelde

5.2.6 Andere invloeden op de MAP
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09:00

: 1/9 - 9 , 45s. en 45s.
: 1.2/4.0, 45/75 en 35/100

0.6/4.0, 15/75 en 30/100
1.2/2.8 , 45/60 en 50/75
1.9 , 50 en 60
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11:00 11

Figuur 5.4a. Toediening dormicum op
09:02:00

Figuur 5.4b. Toediening !emanyl op
11:03:00

Tijdens de metingen werd de MAP voortdurend belnvloed door verschillende
gebeurtenissen. De meest voorkomende gebeurtenissen zijn de volgende:
• het toedienen van pijnstillers zoals fentanyl, sufenta of rapifen
• het toedienen van slaapmiddelen zoals dormicum, valium of etomidate
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• het toedienen van narcosegassen zoals halothane of enflurane
• het veranderen van de perfusieflow (de bloedflow van de perfusiemachine naar

de patient) tijdens perfusie
• het toedienen van vaatverwijders zoals nitroglycerine.
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Figuur S.4c. Toediening fenyl-efrine
(een vasoconstrictor)4 maal
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Figuur S.4d. Toediening valium op
10:11:00
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50

o
12:30 12:40 12:

Figuur S.4e. Afname perfusieflow op 12:27:20 en 12:45:00

De invloed van toediening van SNP op de MAP is veel trager dan de invloed van
toediening van pijnstillers, slaapmiddelen of narcosegas of het veranderen van de
perfusieflow. Om aan te geven wat voor een effect sommige handelingen hebben op
de MAP zijn in de figuren 5.4 a tim e een aantal delen van registraties
weergegeven.
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Voor een goede evaluatie van de operaties naderhand, is het bijhouden van dit soort
gebeurtenissen (in een logboek bijvoorbeeld) een noodzaak gebleken.

5.3 Conclusies

Vit de testfase 2a zijn een aantal conclusies te trekken.

De andere invloeden op de MAP zijn belangrijker dan te voren was gedacht. De
anesthesiologen regelen de MAP zeker niet aIleen met SNP. Dit maakt de bepaling
van de systeemparameters zeer moeilijk. Bovendien worden de variaties van de
MAP mede door die invloeden onvoorspelbaar en groot.

De gei'mplementeerde kennis is tijdens deze testfase goed overeind gebleven. Het
werkelijke testen van de gei'mplementeerde kennis vindt echter pas in fase 3 plaats.

De introductie van het systeem in de operatiekamers is goed gelukt. Het systeem is
geaccepteerd en de resultaten hebben vertrouwen gewekt om door te gaan met het
onderzoek naar fase 2b.

5.4 Veranderingen in de fasering van het onderzoek

De testfase 2b is overgeslagen. Daarvoor waren een aantal redenen.
Bij fase 2b zou de anesthesioloog of anesthesie verpleegkundige zeer regelmatig
gevraagd moeten worden of de adviesflow van de bloeddrukregelaar wei een goede
flow is. Dit vele vragen zou zondermeer als vervelend worden beschouwd en werkt
een onprettige werksituatie in de hand.
Fase 2b wordt in nut overschaduwd door fase 3, het testen met gesloten regellus. In
die fase kan de anesthesioloog namelijk te allen tijde ingrijpen als de flow die de
bloeddrukregelaar geeft als fout wordt beschouwd.
Het is daarom handiger om fase 2b en fase 3 samen te voegen. Dit houdt in dat er
tijdens fase 3 zeer regelmatig moet worden bekeken of de bloeddrukregelaar weI een
goede infuusflow geeft. Dit kan men ook beschouwen als een vanzelfsprekende
bewaking bij fase 3.
Ook de Medisch Ethische Toetsings commissie van het Catharina Ziekenhuis was van
mening dat fase 2b het beste kon worden samengevoegd met fase 3.
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6 KLINISCHE EVALUATIE VAN METINGEN MET GESLOTEN
REGELLUS

De metingen met gesloten regellus zijn in dezelfde omgeving uitgevoerd als de
metingen uit fase 2. In de periode tussen 2 januari 1990 en 26 januari 1990 zijn 30
operaties bijgewoond. Het doel van deze metingen was het testen van het gedrag
van de automatische bloeddrukregelaar. Vit deze testfase worden conclusies omtrent
de veiligheid en de regelprestaties van de bloeddrukregelaar getrokken.

6.1 Opzet van de metingen

Bij de testfase met gesloten regellus kan de bloeddrukregelaar op twee manieren
gebruikt worden:
• handbediening
• automatisch.
In handbediening wordt de infuusflow via het keyboard ingesteld; het systeem regelt
niet, te vergelijken met testfase 2a.
Bij automatische regeling wordt de infuusflow door het systeem berekend en aan de
patient toegediend, op grond van een door de anesthesioloog gespecificeerde
streefwaarde voor de MAP (setpoint). Het setpoint is via functietoetsen op het
keyboard in te stellen. Het omschakelen van handbediening naar automatisch en
terug gebeurt ook via functietoetsen op het keyboard (zie ook paragraaf 6.1.2).

Deze testfase moet inzicht geven in de veiligheid van het regelgedrag en de
prestaties van de bloeddrukregelaar. In deze testfase is de geYmplementeerde kennis
grondig getest.
Het aantal beoogde metingen voor deze testfase was 30.

De Medisch Ethische Toetsings commissie van het Catharina Ziekenhuis verbond vier
voorwaarden aan de metingen.
• AIle anesthesiologen die aan het onderzoek meewerken, moeten op de hoogte

zijn van de apparatuur. Bovendien dient er een korte gebruiksaanwijzing bij het
systeem aanwezig te zijn.

• Als de bloeddrukregulatie automatisch gebeurd, moet er een anesthesioloog
aanwezig zijn om controle op de bloeddrukregelaar uit te oefenen.

• Er moet sprake zijn van een 'informed consent' procedure. Dat wil zeggen dat
de patient toestemming moet verlenen aan het onderzoek, en dat daarvan een
notitie van wordt gemaakt in de status van de patient.

• De gegevens van het onderzoek mogen slechts geanonimiseerd ter beschikking
van derden worden gesteld.

De ge'implementeerde kennis wordt 'bevroren', dat wil zeggen dat er tijdens de
gehele testfase geen veranderingen mogen plaatsvinden, als daardoor de
bloeddrukregelaar functioneel verandert.
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6.1.1 Protocol van bet opstarten van bet systeem

Het opstarten van het systeem in fase 3 gaat hetzelfde als het opstarten in fase 2,
zie paragraaf 5.1.1.

6.1.2 Protocol van bet gebruiken van bet systeem bij rase 3

Als het systeem opgestart is, zijn er een aantal handelingen die verricht kunnen, of
moeten, worden.
• Met de functietoetsen FI (to auto) en F2 (to manual) wordt geschakeld tussen

automatisch en handbediening, dit is altijd mogelijk.
• Bij omschakeling van automatisch naar handbediening wordt de infuusflow die

voor het laatst automatisch werd gegeven, vastgehouden totdat deze handmatig
wordt veranderd.

• De anesthesioloog moet het setpoint actueel houden, het setpoint moet echt de
streefdruk representeren.

• Aangezien de bloeddrukregelaar de situatie van de patient kan bei'nvloeden,
moet er een strenge controle door de anesthesioloog plaatsvinden op het
regelgedrag tijdens de operaties.

• Tijdens perfusie moet het validatie algoritme worden omgeschakeld naar
perfusie validatie, zie paragraaf 5.1.2.

• De automatisch gegeven infuusflow kan direct worden afgezet door het indrukken
van de functietoets F8 (flow zero). Er wordt dan vanzelfsprekend automatisch
omgeschakeld naar handbediening.

• Met de functietoets FlO (Ctrl FlO, quit) wordt het programma beeindigd.

Het bijhouden van gebeurtenissen die de MAP bei'nvloeden in een logboek is bij
deze testfase zeer belangrijk. De registraties kunnen met behuJp van die gegevens
beter geevalueerd worden.

6.2 Uitvoering en resultaten

De uitvoering van de 30 metingen heeft geen problemen opgeleverd en uit de
registraties zijn een aantal resultaten afgeleid.

6.2.1 Gedrag bloeddrukregelaar

Het gedrag van de bloeddrukregelaar wordt beoordeeld op veiligheid en
regelprestaties. De veiligheid wordt onder andere bepaald door de adequate
afhandeling van transienten en het correct aanpassen van de versterkingsfactor. De
regelprestaties worden bepaald door stationair gedrag en de afstand van de MAP tot
het setpoint.
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6.2.1.1 Transient afbandeling

Een belangrijk veiligheidsaspect van de bloeddrukregelaar is het goed afbandelen van
transienten. Transienten zijn momenten waarop de bloeddrukregelaar gemakkelijk in
de fout zou kunnen gaan. De MAP verandert dan te snel om met SNP infusie bij
te regelen, en dit vereist een correcte actie van de bloeddrukregelaar. In paragraaf
4.3.1 is de detectie en afbandeling van transienten besproken.
In de figuren 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 is de afbandeling van transienten duidelijk
weergegeven. In die figuren worden korte stukken van registraties uit testfase 3
weergegeven. In deze paragraaf wordt gesproken over blijvende transienten.
Aangezien een transient een tijdelijk verschijnsel is, is dit een contradictie. Deze
terminologie wordt echter voor het gemak gebruikt.
Figuur 6.1 laat zien wat er gebeurt als er een transient omlaag optreedt, waarna
blijkt dat de MAP daling blijvend (Ianger dan 4 minuten) blijkt te zijn. De flow
wordt op het tijdstip 14:42:45 afgeschakeld (tot 0,1 ml/hr) en na 4 minuten wordt
het regelen weer hervat, zie ook paragraaf 4.3.1.
Figuur 6.2 laat twee echte transienten (tijdelijke gebeurtenissen) omlaag zien. Als
reactie daarop wordt de flow afgeschakeld (14: 18:20 en 14:33:30) en als het einde
van de transient gedetecteerd is, weer hersteld (14:20:35 en 14:35:25) en nog even
vastgehouden op een gemiddelde waarde van de MAP, voor de transient begon. De
reden hiervoor is het verwachten van een overshoot van de MAP. Op de tijdstippen
14:22:00 en 14:37:00 is het regelen weer volledig hervat.
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Figuur 6.1. Transient
omlaag, blijvend (R23F3)

Figuur 6.2. Transie1l1 omlaag, tijdelijk (R15F3)
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Een blijvende MAP stijging die als transient is gedetecteerd is in figuur 6.3
weergegeven. De flow wordt op het tijdstip 13:46:30 vastgehouden en na 5 minuten
wordt het regelen weer hervat.
Tot slot is in figuur 6.4 een echte transient omhoog weergegeven. De flow wordt
vastgehouden van 11:46:45 tot 11:47:45. Uit dit figuur blijkt dat het vasthouden van
de infuusflow een goede actie is. De piek had namelijk nooit met SNP infusie
weggeregeld kunnen worden.

1.3:50
Q•••

11:40 11:50

Figuur 6.3. Transiell1 omhoog, blijvend
(R4F3)

6.2.1.2 Adaptatie van de versterkingsfactor

Figuur 6.4. Transiell1 omhoog,
tijdelijk (R5F3)

De bloeddrukregelaar pretendeert aIle klassen van patientgevoeligheid aan te kunnen.
In paragraaf 4.1.2 is beschreven dat de patientgevoeligheid is gekoppeld aan de
versterkingsfactor. De bloeddrukregelaar probeert hiermee tijdens een operatie zich
in te stellen op de gevoeligheid van de patient. Deze patientgevoeligheid kan
gedurende een operatie veranderen. Als het adaptatiemechanismegoed werkt, zal
dan ook de versterkingsfactorveranderen. Het analyseren van die versterkingsfactor
kan inzicht verschaffen omtrent het adapteren, en dus ook een deel van de
veiligheid. Als het adaptatiemechanisme namelijk nfet goed werkt, zodat een te hoge
versterkingsfactor ontstaat, kan dat gevaarlijk zijn voor de patient.
Initieel is de bloeddrukregelaar voorzichtig ingesteld op een versterkingsfactor van
1/9. In het begin van een operatie kan het daarom best voorkomen dat de
versterkingsfactor een paar maal achter elkaar wordt vergroot. De bloeddrukregelaar
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Figuur 6.S. Vergroten versterkingsfactor
(R3F3)

moet dan de patientgevoeligheid nog
'opzoeken'. Dat vergroten is goed te zien in
figuur 6.5 waar op de tijdstippen 12:43:00 en
12:46:50 de helling van de SNP infuusflow
curve stapvormig verandert terwijl de MAP
geen grate fluctuatie vertoond. Dit duidt op
het vergraten van de versterkingsfactor (van
1/9 - 1/3 - 1).

In bijlage D is de versterkingsfactorvan de
operaties die in paragraaf 6.2.4 worden
besproken in histogrammen uitgezet. Van
alle 30 metingen is een gesommeerd
histogram van de versterkingsfactor gemaakt,
en weergegeven in histogram 6.1. Uit dat
histogram blijkt dat tijdens bijna 70 % van
de totale duur van alle metingen de
versterkingsfactor 1/9 is geweest. Dit houdt
in dat de bloeddrukregelaar de patienten
voornamelijk zeer gevoelig heeft ingeschat. Uit evaluatie van de geregistreerde
gegevens blijkt dat dit een vertekend beeld is. Als gevolg van een onvolkomenheid in
de gei"mplementeerde kennis werd een eenmaal geadapteerde versterkingsfactor
verkleind als de infuusfloween tijd minder dan 0,2 ml/hr was. Dit wordt nog
besproken in paragraaf 6.2.2.

Totaal aantal 5 seconden perioden: 6283)

.... HISTOGRAM VERSTERKINGSFACTOR ....
gain 1/9 42512###########################################
gain 1/3 11560 ###########
gain 1 8254 ########
gain 3 417
gain 9 88

perc. gain 1/9 : 68 %
perc. gain 1/3 ; 18 %
perc. gain 1 : 13 %
perc. gain 3 : 1 %
perc. gain 9 : 0 %

Histogram 6.1. Versterkingsfactorgesommeerdover fase 3

6.2.1.3 Stationaire toestand

Wat wordt er onder een stationaire toestand verstaan?
De stationaire toestand bij deze regeling is die toestand waarbij de MAP een
constante waarde heeft gekregen ten gevolge van een SNP toediening.
Het stationair gedrag van de regeling was nauwelijks te bepalen. Door de snelle
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veranderingen van de MAP
door velerlei invloeden (zie
paragraaf 5.2.6) zijn er
weinig stationaire toestanden,
veroorzaakt door SNP,
geregistreerd. Dit heeft
gevolgen voor het bepalen
van de systeemparameters
zoals in paragraaf 6.2.3 zal
blijken.
In figuur 6.6 is een
registratie weergegeven
waarbij vanaf het tijdstip
15:47:00 een redelijke
stationaire toestand optreedt.

I()()

15:40

s tSPlP( ,..l/hr)

15:40

15:50

15:50

16: OOtb,e

16: 00 t i",e

Figuur 6.6. Steady state (R19F3)

6.2.1.4 MAP • setpoint vergelijking

In paragraaf 5.2.4 is besproken dat het verschil tussen MAP en setpoint een
prestatiecriterium is. Van aile operaties uit de testfase met gesloten regellus zijn
histogrammen van dit verschil bepaald. Daarin zijn aileen perioden van automatisch
regelen in meegenomen; de perioden in handbediening zijn weggelaten. In bijlage E.1
zijn de histogrammen en gemiddelde waarden van de operaties die in paragraaf 6.2.4
besproken worden, weergegeven. Een sommatie van aile 30 histogrammen is
weergegeven in histogram 6.2. De afgeronde gemiddelde waarden voor het absolute,
negatieve en positieve verschil zijn respectievelijk 9.77, -10.29 en 9.19 (mmHg). Uit
het histogram blijkt, als het vergeleken wordt met histogram 5.2, dat de automatische
bloeddrukregelaar de MAP iets (in de orde van een paar procenten) dichter bij het
setpoint houdt dan dat de anesthesiologen dat doen. De gemiddelde waarden zijn
ook enigszins verbeterd. Aan deze vergelijking zitten echter nog een paar haken en
ogen.
• De behandelde patienten niet dezelfde.
• Een aantal van 30 is aan de kleine kant om een goede vergelijking te maken.
• Het setpoint uit fase 3 is veeI beter actueel gehouden dan dat uit fase 2a.
Desondanks zijn de percentages van de bloeddrukregelaar beter dan die van de
anesthesiologen.
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Totaal aantal 5 seconden perioden : 60970

•••• HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT ....
=< -25

-25 .. -20
-20 -15
-15 -10
-10 -5

-5 0
o 5
5 10

10 15
15 20
20 25

> 25

2150
2138
3703
6052
9531
10606
9494
7434
4608
2472
1386
1396

##
##
####
######
#########
##########
#########
#######
#####
##
#
#

percentage 5 mmHg band : 33 %
percentage 10 mmHg band : 61 %
percentage 15 mmHg band: 78 %
percentage 20 mmHg band: 88 %

Histogram 6.2. Verschi/ MAP-setpoint,fase3

Er zijn twee situaties waarbij de bloeddrukregelaar geen blaam treft voor het verschil
tussen MAP en setpoint. Als de infuusflow zeer laag is en de MAP lager is dan het
setpoint, dan is het niet mogelijk het verschil tussen MAP en setpoint weg te
regelen met het toedienen van SNP. De tweede situatie is het vastlopen van de
infuusflow tegen de maximaal toegestane waarde van 10 ml/hr terwijl de MAP hoger
is dan het setpoint. De bloeddrukregelaar wil het verschil dan weI wegregelen maar
wordt begrensd door die maximaal toegestane infuusflow.
Als rekening wordt gehouden met deze twee situaties, en bij het opstellen van de
histogrammen alleen die gedeelten worden meegenomen waar de infuusflow tussen
de 0,2 en 9,5 ml/hr zit, dan kunnen verbeterde histogrammen worden opgesteld. In
bijlage E.2 zijn twee van die histogrammen en gemiddelde waarden weergegeven en
in histogram 6.3 is de sommatie van die verbeterde histogrammen uitgezet. De
afgeronde gemiddelde waarden van het absolute, negatieve en positieve verschil zijn
respectievelijk 8.65, -7.55 en 9.23 (mmHg). Uit deze waarden blijkt dat het
verbeteren van het histogram niet hoeft te impliceren dat de gemiddelde waarden
ook verbeteren. Het gemiddeld positieve verschil is namelijk vergroot.
Vergelijking van histogram 6.3 met histogram 6.2 laat een kleine verbetering in de
percentages zien. Die kleine verbetering is even groot als de kleine verbetering die
optrad in paragraaf 5.2.4 bij de MAP-setpoint vergelijking voor de anesthesiologen.
Dit houdt in dat een vergelijking tussen de groepen van patienten van fase 2 en
fase 3 best mogelijk is. Het eerste probleem dat eerder in deze paragraaf is
vermeld, met betrekking tot de vergelijking tussen anesthesioloog en de
bloeddrukregelaar, hoeft dus niet al te serieus te worden genomen.

De gemiddelden en standaard deviaties van de histogrammen 6.2 en 6.3 zijn:
Ii: -1.11 respectievelijk 3.37 (mmHg)
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0': 12.6 respectievelijk 10.8 (mmHg).
Vit vergelijking met de waarden van de histogrammen 5.2 en 5.3 blijkt dat het
gemiddeJde bij automatische bloeddrukregulatie verder van nul Jigt, maar dat de
afwijking minder is dan bij de bloeddrukreguJatie door de anesthesiologen.

Totaal aantal 5 seconden perioden : 37170

•••• VERBETERD HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT ....
=< -25

-25 .. -20
-20 -15
-15 -10
-10 -5
-5 0
o 5
5 10

10 15
15 20
20 25

> 25

368
342
980
1987
4180
6594
7915
6532
3871
2080
1176
1145

#
#
##
###
#######
###########
#############
###########
######
###
##
##

percentage 5 mmHg band : 37 %
percentage 10 mmHg band: 68 %
percentage 15 mmHg band: 84 %
percentage 20 rnrnHg band: 92 %

Histogram 6.3. Verschil MAP-setpoim verbeterd, fase 3

6.2.2 Gei'mplementeerde kennis

Het gedrag van de bloeddrukregelaar wordt voornamelijk bepaald door de
gei"mplementeerde kennis. Vit de registraties van de metingen blijkt dat de
gei"mplementeerde kennis een aantal handelingen verricht die zeer tot tevredenheid
stemmen, maar dat er ook nog enkele handelingen zijn die verbeterd kunnen
worden.

Een handeling die bijvoorbeeld goed is, is het overschakelen van automatisch naar
handbediening als er te lang ongeldige metingen door de MAP validatie worden
afgeleverd. Dit gebeurt na 1 minuut met een eenmalig auditief alarm. Dit
mechanisme heeft regelmatig gewerkt omdat problemen met de arteriele
bloeddruklijn vaak voorkomen. In figuur 6.7 is het overschakelen weergegeven (op
09:30:00 en 09:38:20).

In paragraaf 6.2.1.1 is de afhandeling van transienten weergegeven, waaruit blijkt dat
de bloeddrukregelaar veilig reageert op plotselinge stijgingen of dalingen van de
MAP. Bij deze transientafhandelingis er een aspect dat weI eens een nadeel is; het
enige tijd vasthouden van de infuusflow na detectie van het einde van een transient
omlaag om niet te reageren op een eventuele overshoot van de MAP. Het komt
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regelmatig voor dat het wachten op het hervatten van de regelactie te lang duurt.
Als extra veiligheid is het echter weI een goede handeling zoals in figuur 6.8 is
weergegeven.

0':30

09:30 09:40

'00

1.1.:00

2.5' t SNP(""I Ih" )

1.1.:00

til"!

til"!

Figuur 6.7. Omschakeling naar
handbediening door ongeldige
metingen (R9F3)

Figuur 6.8. Overshoot van MAP na transient
omlaag (R7F3)

In paragraaf 6.2.1.2 is het adapteren met de versterkingsfactorbesproken. Vit de
histogrammen bleek dat er veel met factor 1/9 geregeld werd; dus voorzichtig. Vit
analyse van de mechanismen die de versterkingsfactorveranderen bleek dat als de
infuusflow lange tijd minder dan 0,2 ml/hr was, er een poging gedaan werd de
versterkingsfactor te verkleinen. De bedoeling hiervan was het tegengaan van een
relatief grate verandering van de infuusflow, als gevolg van ruis in het MAP signaaI.
Het negatieve effect van deze handeling is echter veel groter dan het positieve,
zodat het beter is om in deze situaties de versterkingsfactor niet te veranderen.
Doordat de regeling voornamelijk voorzichtig regelde, werd het atbouwen en
opbouwen van de infuusflow te traag bevonden door menig anesthesioloog of
anesthesie verpleegkundige. In figuur 6.9 is een voorbeeld daarvan weergegeven; op
het tijdstippen 15:38:45 en 15:45:15 wordt de infuusflow handmatig veranderd omdat
de anesthesioloog de infuusflow te langzaam vindt veranderen.
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Figuur 6.9. Halldmarig bzgrijpen ill de afbouwell opbouw illfuusfloW

6.2.3 Patient karakteristieken

Het bepalen van de systeemparameters tijdens deze testfase is zeer moeilijk omdat
de infuusflow Iangzaam varieert. Door het toedienen van andere anesthetica is de
reactie van de patient op het toedienen van SNP vaak niet te bepalen. Als de
werkelijke reactie onbekend blijft, kunnen er ook geen systeemparameters bepaald
worden. In fase 2a konden weI schattingen worden gemaakt van de
systeemparametersomdat daar de infuusflow met grate stappen verandert, zodat de
reactie van de MAP op SNP toediening niet zo wordt verdrongen door andere
invIoeden op de MAP.

6.2.4 Registratie van metingen

De gegevens van de metingen zijn tijdens de operaties opgeslagen op de harddisk.
Met deze datafiles kan dan een volledige reconstructie van de operatie gemaakt
worden. De berekeningen voor de histogrammen werden gedaan met de gegevens uit
diezeIfde datafiles. In deze paragraaf worden twee reconstructies uitgebreid
bespraken om een indruk te geven hoe een operatie verloopt en wat de reacties van
de bloeddrukregelaar op bepaalde gebeurtenissen is.

In het bovenste kader is de arteriele bloeddruk (mmHg) weergegeven, in het
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onderste de SNP infuusflow (ml/hr). De beschrijving van deze constructie is in
chronologische volgorde en puntsgewijs gegeven.
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Figuur 6.10. Reconstructieoperatie 1, lase 3 (R1F3)

8.20.00 De patient ligt al weI op de operatietafel, maar de arteriele druklijn
moet nog geprikt worden.

8.22/23 De druklijn is aangesloten en de patient begint met een hoge MAP.
Dit is niet zo vreemd omdat de patient nog wakker is terwijl er al
van alles om hem/haar gebeurt.
Het duurt nu nog ongeveer een half uur voordat de SNP infuuslijn
op de patient kan worden aangesloten omdat eerst de patient in
slaap gebracht wordt en er daarna ook nog een Swan-Ganz
(drukcatheter voor meting van de 'wedge pressure' en de centraal
veneuze druk) ingebracht wordt.

8.25/30 MAP daling door toediening slaapmiddel (etomidate) en pijnstiller
(fentanyl).

8.55 Het setpoint wordt ingesteld op 70 en de automatische regeling kan
zijn gang gaan. De SNP infuusflow wordt opgebouwd.

9.00 Toediening fentanyl, de MAP stijging wordt mede veroorzaakt door
het omhoog houden van de benen om te 'wassen'.

9.5 Openzagen van de thorax, met als gevolg een MAP stijging.
Toediening van fentanyl.

9.25 MAP daling veroorzaakt door toediening van extra narcosegas
(halothane).

9.55/00 Omschakeling naar perfusie validatie. Tijdens perfusie is de MAP
behept met veel ruis. Dit komt vooral door een laag frequente
variatie van de bloeddruk. De medici hebben daar geen verklaring
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voor.
10.00/5 Grote MAP piek waarschijnlijk veroorzaakt door het afsluiten van

een stuk van de aorta met een klem om te kunnen opereren. Het
einde van die piek wordt als een transient omlaag gedetecteerd, en
de infuusflow wordt even afgeschakeld omdat de transient snel
voorbij is.

10.35 Sterke MAP daling door afname van de perfusieflow (idem bij
10.45).

11.21 Einde van de meting.

I so

100
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, (SNP( ·"If.r)

'>-1
j

Figuur 6.11. Reconstructieoperatie 10, fase 3 (R10F3)

12.55
12.55/5
13.10

13.35

13.55

14.17
14.25
14.38
14.55

Start van de meting, de arteriele druklijn is aangesloten.
MAP daling als het gevolg van de inleiding van de patient.
Het setpoint wordt ingesteld op 85, de bloeddrukregelaar wordt
in 'automatisch' gezet.
... tot 13.45: Begin sternotomie (snijden, en opzagen van de
thorax), toediening grote hoeveelheid (30 ml) fentanyl.
Toediening extra narcosegas (enflurane) en fentanyl en verhoging
van pompstand nitroglycerine (5).
MAP stijging door een forse kanteling van de operatietafel.
Toediening slaapmiddel (dormicum).
De operatietafel wordt teruggezet in de normale stand.
Omschakeling naar perfusie validatie, het setpoint wordt 55. De
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MAP stijging wordt waarschijnIijk veroorzaakt door het zetten
van aortaklem.

15.10 ... tot 15.20 Toediening droperidol (zwaar slaapmiddel).
15.25 Rond 15.25 is goed te zien dat de regeling er 15 minuten over

doet om op een infuusflow van 5 mllhr te komen.
15.30 MAP daling veroorzaakt door terugname van de perfusieflow.
15.38 Als bij 15.30, en met fentanyl toediening. De anesthesioloog

vindt dat de regeling te langzaam de SNP infuusflow afbouwt, en
zet deze met F8 op 0,1 ml/hr.

15.40 De MAP stijgt door het verhogen van de perfusieflow.
15.45 De opbouw van de infuusflow wordt te traag gevonden, er wordt

ingegrepen en de infuusflow wordt met 5 mllhr verhoogd.
15.50 Afname perfusieflow, dus MAP daling.
15.55 De infuusflow is naar zijn maximum geregeld, uit de reactie van

de MAP van de patient, dat deze ongevoelig is voor SNP.
16.1 De perfusieflow wordt even uit gezet. De scherpe MAP daling

zorgt voor een transient (op 16.7 ook .
16.12 De aortaklem wordt eraf gehaald gevoIgd door een MAP

stijging.
16.25 Terug schakelen naar normale validatie.
16.55 Einde van de meting.

6.3 Conclusies

Uit de testfase met gesloten regellus volgen enkele conclusies.

De prestaties van de bloeddrukregelaar met betrekking tot het regelen van de MAP
naar het setpoint zijn niet overweldigend te noemen (zie histogram 6.3), maar zijn
weI beter dan die van de anesthesiologen. De regeling is voorzichtig, en daarom
soms traag.

De meeste reacties van de bloeddrukregelaar op bepaalde gebeurtenissen zijn veilig
en hebben de instemming van de anesthesiologen en anesthesie verpleegkundigen.
Dit laatste wordt geconcludeerd uit gesprekken die werden gehouden tijdens de
metingen.

Het adapteren van de versterkingsfactoris bij lage infuusflow niet helemaal zoals
verwacht gegaan, waardoor de regelaar soms te traag was. De traagheid werd door
de anesthesiologen en anesthesie verpleegkundigen ook als nadeel bevonden.
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7 ALGEMENE CONCLUSIES

7.1 De programmatuur

Tijdens de klinische evaluatie is gebleken dat de ontwikkelde programmatuur na
enkele verbeteringen goed functioneert. De belangrijkste verbeteringen betroffen
programmatuur voor de MAP validatie en de gei'mplementeerde kennis.
Het algoritme voor MAP validatie is herschreven en gebaseerd op een vernieuwd
model van het arteriele bloeddruksignaal. Dit nieuwe algoritme bleek aan alle
verwachtingen met betrekking tot de validatie te voldoen.
De geYmplementeerde kennis is op een aantal punten verbeterd. Het afhandelen van
transienten is veranderd en de D-actie van de PID-regelaar is verwijderd.

7.2 De bloeddrukregelaar

De bloeddrukregelaar heeft tijdens de klinische testen met gesloten regellus te allen
tijde veilig gefunctioneerd, vooral de afuandeling van transienten bleek goed te zijn.
Echter, het adaptatie mechanisme van de regelaar (het veranderen van de algemene
versterkingsfactor) bleek na evaluatie van de testfase niet geheel volgens verwachting
te functioneren. Dit leidde in veel gevallen tot het te voorzichtig, te traag, regelen
van de bloeddrukregelaar.

Er zijn geen problemen geweest met de acceptatie van het systeem door
anesthesiologen en anesthesie verpleegkundigen. Vooral de user interface werd goed
ontvangen door deze mensen.

Als een voorname algemene conclusie kan gesteld worden dat de klinische evaluatie
van de bloeddrukregelaar in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven een succes is
geweest.
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8 AANBEVELINGEN

8.1 Met betrekking tot de MAP vaJidatie

Vit de figuren 4.11 en 4.12 blijkt dat het algoritme dat de MAP validatie verzorgt,
nog steeds een tweetal situaties niet aankan. In deze paragraaf worden enkele
aanbevelingen gedaan, die de problemen zouden kunnen oplossen.

Het eerste probleem, het foutief bepalen van de diastole druk bij een zeer lage dip
in een dicrote golf, kan wellicht op de volgende manier worden opgelost.
• Een zeer lage dip in een dicrote golf wordt meestal gevolgd door een of twee

terug overgang(en). Alleen als de extra systole niet over de 25 % grens heen
gaat, vind er geen terug overgang plaats.

• Het probleem zou opgelost kunnen worden door de parameter MI, de diastole
druk, bij een terug overgang van toestand F2 naar toestand Fl, opnieuw te
resetten. Als de tweede top van de golf niet voor een terug overgang zorgt,
dan is het probleem waarschijnlijk niet op te lossen.

Het tweede probleem, het te vroeg detecteren van het einde van een periode ten
gevolge van een te hoge tweede top na een lage dip, is moeilijker op te lossen.
De detectie van het einde van perioden op de 75 % grens zou verplaatst kunnen
worden naar een hogere grens, 85 % of iets dergelijks. Deze grens mag echter niet
te hoog liggen, anders zouden periode einde's gemist kunnen worden. Het probleem
volledig oplossen is waarschijnlijk niet mogelijk zolang de MAP validatie gebaseerd
blijft op het controleren van parameters. Een klein percentage van de
binnenkomende signalen met perioden van deze vorm, zal niet door de validatie
heen komen.

Tijdens de operaties bleek de arteriele bloeddruk soms zeer snel te varieren. Door
krappe validatiegrenzen voor de parameters kon het voorkomen dat het signaal
slecht door de validatie heen kwam, terwijl de signalen geen artefacten bevatten. Het
is daarom aan te bevelen om nog eens onderzoek te doen naar de optimale
validatiegrenzen. Het onderzoek moet dan weI veel meer gegevens omvatten dan het
onderzoek dat Melissen ([Melissen,1989]) naar de validatiegrenzen heeft gedaan.

8.2 Met betrekking tot de AD-conversie

In paragraaf 4.4.2.2 is vermeld dat 50 Hz voor de AD-conversie voldoende
bandbreedte zou leveren voor een goede bepaling van de MAP. In figuur 5.2 is een
registratie van de arteriele bloeddruk weergegeven, opgebouwd met de samples die
verkregen zijn met die 50 Hz AD-conversie. Vit die figuur blijkt dat 50 Hz AD
conversie voor de steile opgaande flanken aan de lage kant is. Vooral de bepaling
van de systole druk zal veel nauwkeuriger zijn met een AD-conversie met een
hogere frequentie.
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8.2 Met betrekking tot de bloeddrukregelaar

De bloeddrukregelaar werkt veilig maar vaak te traag. Om de traagheid tegen te
gaan kunnen er een aantal zaken worden veranderd.
• De adaptatie van de versterkingsfactor moet gecorrigeerd worden ( zie

paragraaf 6.2.2).
• De initiele versterkingsfactor kan worden vergroot, dit kan echter leiden tot

gevaarlijke situaties voor zeer gevoelige patienten.
• De adaptatie van de versterkingsfactor zou sneller kunnen.
Er mag echter niet vergeten worden, dat bij het aanpakken van de traagheid, de
veiligheid van de bloeddrukregelaar zal verminderen. Veiligheid en traagheid zijn
namelijk nauw met elkaar verbonden. Hoe sneller het adaptatiemechanisme, hoe
minder zeker het is dat het systeem altijd veilig is.
Er zijn ook nog aanbevelingen te doen voor andere aspecten van de
bloeddrukregelaar.
• De minimale infuusflow van 0,1 ml!hr is niet nodig. De infuuslijn voor SNP is

namelijk gekoppeld aan een infuuslijn waardoor al een minimale flow gaat om
de lijn 'open' te houden.

• Het bijhouden van toedieningen van andere anesthetica en gebeurtenissen die
veel invloed op de MAP hebben, is erg belangrijk voor de evaluatie van de
SNP toediening. Het zou makkelijk zijn als dat tijdens de operatie via de PC
zou kunnen.

• Het inkomende signaal, de MAP na validatie, bleek veel meetruis te bevatten.
Met een filter voor ruisonderdrukking zou dit kunnen worden verbeterd, mits
voor het pure berekenen van de PID-regelactie het ongefilterde signaal gebruikt
wordt.

8.3 Verder verloop van het onderzoek

De klinische evaluatie van de bloeddrukregelaar in het Catharina ziekenhuis was
voornamelijk bedoeld om aan te geven dat automatische bloeddruk regulatie met een
robuuste, adaptieve bloeddrukregelaar gerealiseerd met een real-time expert systeem
mogelijk is. De 30 operaties waarbij met gesloten regellus is getest, is een veeI te
klein aantal om daar medische conclusies aan te verbinden.
Uit deze klinische evaluatie is wei gebleken dat er nog enkele verbeteringen gemaakt
kunnen worden. Als dit gebeurd is, zal de bloeddrukregelaar waarschijnlijk
uitgebreid getest gaan worden in academische ziekenhuizen te Amsterdam (Vrije
Universiteit) en Brussel (Universite Libre). Onder welke condities dat gaat
plaatsvinden, is nog niet bekend.
Met betrekking tot die condities is er nog een aanbeveling te doen.
Tijdens de testfasen in het Catharina Ziekenhuis is regelmatig de suggestie gedaan
de bloeddrukregelaar te testen op de Intensive Care (IC). Op de IC zou de situatie
random de patient rustiger zijn, de MAP niet zo afhankelijk zijn van andere
invloeden en er zou meer geduld van de gebruiker zijn voor de bloeddrukregelaar
om de MAP naar het setpoint te regelen. Dit alles in vergelijking met de situatie
tijdens de operaties.
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BULAGEN

Bijlage A, Histogrammell van eell validatie parameter ell validatiegrellzell

Histogram van een validatie parameter van RUN 27, rase 2.
begintijd analyse 09:00: 10, eindtijd analyse 10:59:35
TotaaJ aantaJ meegeteJde parameters: 7049
PARAMETER: HP

**** HISTOGRAM VALIDATIE PARAMETER ****
-200 ., 0 0

0 .. 10 2
11 .. 20 12
21 .. 30 381 ###
31 .. 40 3158 ###########################
41 .. 50 1218 ##########
51 .. 60 327 ###
61 .. 70 1150 ##########
71 .. 80 322 ###
81 .. 90 217 ##
91 100 181 ##

101 .. 200 81 #

**** HISTOGRAM AFWIJKING IN PARAMETER ****
o 3377 #############################
1 704 ######
2 54
3 17
4 13
5 10
6 13
7 6
8 12
9 4

10 .. 20 59 #
21 .. 200 2780 ########################

VALIDATIEGRENZEN

parameter maximum minimum maximale afwijking

MA (mmHg)
MI (mmHg)
01 (mmHg)
02 (mmHg)

HI (mmHg/s)
PG (mmHg)

HP (s)

270
200
150
150
100
280
100

40
20
10
10
1

30
10
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Bijlage B, Hisrogrammell vall her verschil ill SNP roediellbzg, fase 2a

Histogram van het verschil tussen de adviesflowen de gegeven infuusflow.
Alleen de perioden 'automatisch' zijn in het histogram meegenomen.

RUN 7, begintijd 10:02:20, eindtijd 13:36:20
Totaal aantal 5 seconden perioden : 2190

######
########################
########################
#####

>

-5
-4
-3
-2
-1
o
1
2
3
4

•••• HISTOGRAM VERSCHIL ADVIES - FLOW····
=<5 0

-4 1
-3 6
-2 219
-1 864
o 887
1 184
2 13
3 16
4 0
5 0
5 0

gemiddeld verschil absoluut : 0.722 ml/hr
gemiddeld verschil negatief : -1.214 ml/hr
gemiddeld verschil positief : 0.235 ml/hr

RUN 14, begintijd 13:14:30, eindtijd 16:21:25
Totaal aantal 5 seconden perioden : 1783

ADVIES - FLOW····

#
#############
########
####
####
##
#
#
#
#
######################>

-5
-4
-3
-2
-1
o
1
2
3
4

•••• HISTOGRAM VERSCHIL
=<5 0

-4 40
-3 373
-2 241
-1 127
o 122
1 60
2 24
3 23
4 21
5 95
5 657

gemiddeld verschil absoluut : 4.542 ml/hr
gemiddeld verschil negatief: -2.417 ml/hr
gemiddeld verschil positief: 6.198 ml/hr
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#

#####
#####
#####
###############################
#######
####
#
#

Bijlage Cl, Histogrammell van het verschil tussell MAP en setpoi1l1, fase 2a

RUN 11, begintijd 08:32:35, eindtijd 12:41:30
Totaal aantal 5 seconden perioden : 2988

**** HISTOGRAM VERSCHIL MAP .SETPOINT****
=< -25 15

-25 .. -20 24
-20 -15 231
-15 -10 227
-10 -5 249
-5 0 1551
o 5 326
5 10 221

10 15 59
15 20 28
20 25 22

> 25 35

percentage 5 mmHg band : 63 %
percentage 10 mmHg band : 79 %
percentage 15 mmHg band: 88 %
percentage 20 mmHg band : 97 %

gemiddeld verschil absoluut : 5.867 mmHg
gemiddeld verschil negatief: -5.505 mmHg
gemiddeld verschil positief : 6.914 mmHg

RUN 26, begintijd 08:09:05, eindtijd 15:15:55
Totaal aantal 5 seconden perioden : 4553

**** HISTOGRAM VERSCHIL MAP ·SETPOINT ****
=< -25 556

-25 .. -20 241
-20 -15 587
-15 -10 461
-10 -5 465

-5 0 391
o 5 378
5 10 242

10 15 346
15 20 278
20 25 252

> 25 356

#######
###
########
######
######
#####
#####
###
#####
####
###
#####

percentage 5 mmHg band : 17 %
percentage 10 mmHg band : 32 %
percentage 15 mmHg band : 50 %
percentage 20 mmHg band : 69 %

gemiddeld verschil absoluut : 16.70 mmHg
gemiddeld verschil negatief: -16.84 mmHg
gemiddeld verschil positief: 16.51 mmHg
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Bijlage C2, Verbeterde histogrammell vall Izet verse/zit tussell MAP ell setpoim, fase 2a
Xis de infuusnow lager dan 0.5 mllhr is wordt het verschil niet in
het histogram meegeteld.

RUN 11, begintijd 08:32:35, eindtijd 12:41:30
Totaal aantal 5 seconden perioden : 1698

***. VERBETERD HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT ..**
=< -25 13

-25 -20 17 #
-20 .. -15 44 ##
-15 .. -10 121 ####
-10 -5 91 ###

-5 0 1136 #####################################
0 5 139 #####
5 10 129 #####

10 15 8
15 20 0
20 25 0

> 25 0

percentage 5 mmHg band : 75 %
percentage 10 mmHg band : 88 %
percentage 15 mmHg band: 96 %
percentage 20 mmHg band : 98 %

gemiddeld verschil absoluut : 4.193 mmHg
gemiddeld verschil negatief: -4.118 mmHg
gemiddeld verschil positief : 4.527 mmHg

RUN 26, begintijd 08:09:05, eindtijd 15:15:55
Totaal aantal 5 seconden perioden : 2457

*..* VERBETERD HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT ****
=< -25 382 #########

-25 .. -20 134 ###
-20 .. -15 126 ###
-15 .. -10 90 ##
-10 -5 139 ###

-5 0 253 ######
0 5 266 ######
5 10 195 #####

10 15 295 #######
15 20 183 ####
20 25 162 ####

> 25 232 ######

percentage 5 mmHg band : 21 %
percentage 10 mmHg band: 35 %
percentage 15 mmHg band: 50 %
percentage 20 mmHg band : 63 %

gemiddeld verschil absoluut : 16.86 mmHg
gemiddeld verschil negatief: -19.89 mmHg
gemiddeld verschil positief: 14.51 mmHg
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Bijlage D, Histogrammen van de verde/ing van de versterkings!actor (gain)

RUN 1, begintijd: 08:55:25, eindtijd: 11:20:50
Totaal aantal 5 seconden perioden : 1744

**** HISTOGRAM VERSTERKINGSFACTOR"***
gain 1/9 1014
gain 1/3 518
gam 1 212
gain 3 0
gain 9 0

###################################
##################
#######

percentage gain 1/9 : 58 %
percentage gain 1/3 : 30 %
percentage gain 1 : 12 %
percentage gain 3 : 0 %
percentage gain 9 : 0 %

RUN 10, begintijd: 13:10:20, eindtijd: 16:53:30
Totaal aantal 5 seconden : 2679

**** HISTOGRAM VERSTERKINGSFACTOR"***
gain 1/9 1361
gain 1/3 299
gain 1 775
gain 3 164
gain 9 80

##############################
#######
#################
####
##

percentage gain 1/9 : 51 %
percentage gain 1/3 : 11 %
percentage gain 1 : 29 %
percentage gain 3 : 6 %
percentage gain 9 : 3 %

Histogram van bet aantal adaptatie veranderingen van de versterkingsfactor.

**** HISTOGRAM VERANDERINGEN VAN VERSTERKINGSFACTOR ****

aantal metingen : 30

o 5
6 10

11 15
16 20

> 20

############
############
###
##
#
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Bijlage EI, Histogrammen van het versch;! tussell MAP ell setpoillt, fase 3

Histogram van het verschil tussen de MAP en het setpoint als de
bloeddrukregelaarautomatisch regelt.

RUN 1, begintijd 08:22:25, eindtijd 11 :21:05
Totaal aantal 5 seconden perioden: 1744

**** HISTOGRAM VERSCHIL MAP ·SETPOINT****
=< -25 96

-25 .0 -20 38
-20 -15 15
-15 -10 64
-10 -5 257

-5 0 513
o 5 462
5 10 156

10 15 63
15 20 9
20 25 11

> 25 60

###
#
#
##
#########
##################
################
#####
##

##

percentage 5 mmHg band : 56 %
percentage 10 mmHg band : 80 %
percentage 15 mmHg band : 87 %
percentage 20 mmHg band : 88 %

RUN 10, begintijd 12:43:40, eindtijd 16:53:50
Totaal aantal 5 seconden perioden : 2676

gemiddeld verschil absoluut : 7.325 mmHg
gemiddeld verschil negatief: -8.130 mmHg
gemiddeld verschil positief : 6.479 mmHg

**** HISTOGRAM VERSCHIL MAP ·SETPOINT ****
=< -25 3

-25 .. -20 36 #
-20 -15 52 #
-15 .. -10 215 #####
-10 -5 232 #####

-5 0 499 ###########
0 5 470 ###########
5 10 240 #####

10 15 246 ######
15 20 275 ######
20 25 225 #####

> 25 183 ####

percentage 5 mmHg band : 36 %
percentage ]0 mmHg band : 54 %
percentage 15 mmHg band: 71 %
percentage 20 mmHg band : 83 %

gemiddeld verschil absoluut : 10.74 mmHg
gemiddeld verschil negatief : -7.353 mmHg
gemiddeld verschil positief: 12.49 mmHg
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Bijlage E2, Verbeterde histogrammen van het verschil tussen MAP ell setpoint, lase 3

Verbeterd histogram van het verschil tussen de MAP en het setpoint als de
bloeddrukregelaar automatisch regelt.
Als de infuusflow k1einer dan 0.2 of groter dan 9.5 is dan wordt het
verschil niet meegeteld in het histogram.

RUN 1, begintijd 08:22:25, eindtijd 11:21:05
Totaal aantal 5 seconden perioden : 1461
.... VERBETERD HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT ••••

=< -25 67 ###
-25 -20 25 #
-20 .. -15 14 #
-15 .. -10 52 ##
-10 -5 158 ######
~ 0 3~ ################
o 5 400 ###################
5 10 156 ######

10 15 63 ###
15 20 9
20 25 6

> 25 58 ##

percentage 5 mmHg band : 58 %
percentage 10 mmHg band : 80 %
percentage 15 mmHg band : 88 %
percentage 20 mmHg band : 89 %

gemiddeld verschil absoluut : 7.103 mmHg
gemiddeld verschil negatief : -8.103 mmHg
gemiddeld verschil positief : 6.361 mmHg

RUN 10, begintijd 12:43:40, eindtijd 16:53:50
Totaal aantal 5 seconden perioden : 2069
.... VERBETERD HISTOGRAM VERSCHIL MAP -SETPOINT ....

=< -25 2 ##
-25 .. -20 4 #
-20 .. -15 32 ###
-15 -10 143 ###
-10 -5 197 #####

-5 0 453 ####
o 5 378 ####
5 10 1~ #########

10 15 204 #############
15 20 225 #########
W ~ 1% #####

> 25 92 ###

percentage 5 mmHg band : 40 %
percentage 10 mmHg band : 59 %
percentage 15 mmHg band: 76 %
percentage 20 mmHg band : 88 %

gemiddeld verschil absoluut : 9.533 mmHg
gemiddeld verschil negatief: -6.197 mmHg
gemiddeld verschil positief: 11.29 mmHg
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Bijlage F, Histogrammen van een validatie parameter met de nieuwe MAPVAL

Histogram van een validatie parameter van RUN 18, fase 3.
begintijd analyse 08:24:15, eindtijd analyse 10:00:25
Totaal aantal meegetelde parameters: 8463
PARAMETER: HP

'4

###################
#######################################

**** HISTOGRAM VALIDATIE
-200 .. 0 0

o 10 0
11 .. 20 5
21 .. 30 2686
31 .. 40 5686
41 .. 50 26
51 .. 60 25
61 .. 70 13
71 .. 80 6
81 .. 90 4
91 100 4

101 .. 200 8

PARAMETER****

**** HISTOGRAM AFWIJKING IN PARAMETER ****
o 4419 ###############################
1 3655 ##########################
2 221 ##
3 33
4 12
5 9
6 3
7 2
8 2
9 1

10 .. 20 16
21 .. 200 90 #
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