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Samenvatting 

De druk en bloedstroomsnelheden in de aderen kunnen fysiologisch 
beschreven worden met behulp van de Navier-Stokes vergelijking. Daarnaast kan 
het visco-elastische gedrag van de vaatwand benaderd worden door de wet van 
Laplace met een relatie voor de elastische en de visceuze wandstress. 

De Navier-Stokes vergelijking beschrijft de manier waarop een 
Newtoniaanse vloeistof door de aderen stroomt, onder de aanname dat de stroming 
laminair is. Door de bloedvaten op te delen in segmenten met een lengte van 1 0 cm, 
en bovendien het laminaire snelheidsprotiel te discretiseren, heeft de eerste orde 
vergelijking een sterke analogie met elektrische transmissielijnen. Dit theoretische 
model is nagebouwd met behulp van een computer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het simulatieprogramma Anaconda, een programma dat in staat is differentiaal 
vergelijkingen op een numerieke wijze op te lossen. 

Een eenvoudig model bestaat uit een perifere weerstand, die de capillaire 
vaten representeert, en een transmissielijn, die het te simuleren bloedvat 
representeert. Het snelheidsprotiel is benaderd door een discreet model bestaande 
uit twee cylinders. Om het laatste segment van de transmissielijn wordt een manchet 
aangebracht. De manchet wordt in het model ingepast door de straal van een 
segment te verkleinen wanneer de manchet opgeblazen is. Als de manchet 
leegloopt wordt de straal weer vergroot. Verder wordt de vaatwand beschouwd als 
een starre buis. Als bron wordt een constante arteriële druk gebruikt. Door de hoge 
perifere weerstand daalt deze arteriële druk tot de waarde van een veneuze druk 
aan het begin van de transmissielijn. 

Met dit model is het mogelijk een simulatie te maken van het leegstromen 
van een bloedvat na afsluiting door een manchet. Hierbij worden druk en flow rate in 
de verschillende segmenten bepaald als functie van de tijd. Tijdens het leeglopen 
daalt de druk in de segmenten voor de manchet in eerste instantie, en neemt de flow 
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de flow rate toe. De druk wordt hierbij zelfs negatief, iets wat in praktijk niet 
voorkomt. Er ontstaat een oscillerend patroon, waarvan de oscillaties binnen enkele 
seconden uitdempen. In dit model kunnen enkele parameters gevariëerd worden: 
Vergroting van de straal van het bloedvat leidt tot grotere en snellere oscillaties. 
Verkorting van de transmissielijn met één segment levert een model op dat sneller 
uitdempt. 

Het snelheidsprotiel kan ook benaderd worden door een discreet model 
bestaande uit vier cylinders. Hiermee ontstaat een betere benadering van een 
parabolisch snelheidsprotieL Echter de verschillen in druk en flow rata in vergelijking 
met het eerste model zijn gering. Uitbreiding van het model door nog meer cylinders 
is daarom weinig zinvol, temeer daar bij uitbreiding van het aantal cylinders het 
aantal vergelijkingen en dus rekentijd die nodig is voor een simulatie groter wordt. 
Een verbetering van het model zal verder gezocht moeten worden in een betere 
benadering van het bloedvat en dus ook van het been. 

Deze aanpassing van het bloedvat wordt verkregen door het materiaal van 
de vaatwand te beschouwen als een visco-elastisch materiaal. In dit minder 
eenvoudige model wordt een elasticiteits-relatie tussen de druk en de 
dwarsdoorsnede van het bloedvat ingepast. De manchet wordt vervolgens ingepast 
door een externe druk aan de buitenkant van een bloedvatsegment Dit is 
vergelijkbaar met het gebruik van een man(~ 1et tijdens de metingen. Op deze manier 
is tevens de grote van de manchetdruk te variëren. Het snelheidsprotiel wordt bij dit 
model weer benaderd door twee cylinders. 

Simulatie van het leegstromen van het bloedvat levert een drukverloop op 
dat meer met de praktijk in overeenstemming is dan de voorgaande modellen. De 
druk blijft een positieve waarde behouden, en het aantal oscillaties is tot één 
teruggebracht. Dit kan echter voor een deel beïnvloed zijn door het verminderen van 
het aantal segmenten tot drie. Met dit model is tevens het verloop van de 
volumeverandering van het bloedvat te bepalen, iets wat in de praktijk in het 
ziekenhuis gemeten wordt. Het grootste verschil tussen de simulatie en de metingen 
aan patiënten is de tijd, die het bloedvat nodig heeft om na het openen van de 
manchet weer in rustsituatie uit te komen. In de rustsituatie zijn er geen externe 
invloeden aanwezig, en wordt de stroming volledig bepaald door de hemodynamica 
en de elasticiteitsrelatie van de vaatwand. Het patroon van volumeverandering van 
het eerste segment is qua vorm in overeenstemming met de praktijk. Ook bij dit 
model is het mogelijk modelparameters te variëren. Verkleining van de manchetdruk 
leidt tot een lagere bloeddruk in het vat voor de manchet gelijk aan de afname van 
de manchetdruk. Een verandering van de manchetdruk heeft geen invloed op de tijd 
die het bloedvat nodig heeft om in de rustsituatie te komen. Een kleinere straal 
zorgt voor een kleinere relatieve volumetoename in de beginsituatie, terwijl het 
langer duurt voor de rustsituatie bereikt is. Daarnaast is een simulatie mogelijk met 
een trombose aan het eind van het bloedvat, door verkleining van de straal en 
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Met behulp van bovenstaand model zijn enkele veranderingen in druk en 
volume van het bloedvat goed te beschrijven. Voor een betere vergelijking met de 
metingen uit de praktijk is echter een wat uitgebreider model noodzakelijk. Hiervoor 
zal dan ook een ander simulatieprogramma gebruikt moeten worden. 

111 
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1. Inleiding 

Het medische probleem van veneuze ziekten ontstond toen de mensen 
tijdens de evolutie rechtop gingen staan. In deze rechtopstaande positie ontstaat ten 
gevolgen van de zwaartekracht een toenemende veneuze druk in de benen. 
Afhankelijk van de hoogte tussen hart en voet, heerst er in de voet een veneuze 
rustdruk van zo'n 90 tot 11 0 mmHg. Naar proximaal toe daalt de druk tot ca. 0 mmHg 
ter hoogte van het hart. De orthostatische druk in de voet moet, teneinde een goede 
veneuze drainage te garanderen, dalen tot zo'n 20 - 30 mmHg. Bij gezonde 
individuen wordt deze drukdaling gerealiseerd door middel van de kuitspierpomp. Bij 
iedere spiercontractie worden de zgn. diepe venen, die tussen de spieren liggen, 
gecomprimeerd. Hierdoor wordt de bloedkolom, die zich in deze venen bevindt, 
verplaatst. Door de aanwezigheid van kleppen zal bij relaxatie van de spieren het 
bloed niet terugstromen. Zodoende wordt bij iedere spierbeweging steeds een 
bepaalde hoeveelheid bloed naar proximaal getransporteerd. In de onderste 
extremiteit is de kuitspierpomp de belangrijkste spierpomp, hoewel ook andere 
spiergroepen, zoals die in het bovenbeen, rond de enkel en in de voet, als 
spierpomp beschouwd kunnen worden. 

Uit vele epidemiologische studies is echter duidelijk geworden dat een groot 
deel van de bevolking te maken krijgt met veneus vaatlijden. Afwijkingen in het 
veneuze systeem kunnen zowel acuut als langzaam ontstaan. Bij een acute veneuze 
insufficiêntie is er sprake van een snel ontstane afvoerbelemmering. Een dergelij~e 
afsluiting zal in het algemeen een trombotisch proces als primaire oorzaak hebben 
(diep veneuze trombose, DVT). In het merendeel van de gevallen zal echter de 
veneuze pathologie zich langzaam ontwikkelen. Men spreekt dan over chronische 
veneuze insufficiêntie (CVI). In een aantal gevallen betreft dit de gevolgen op termijn 
van een DVT. Na een DVT kunnen kleppen zodanig beschadigd zijn, dat zij niet 
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goed meer functioneren. Zodoende kan er door een trombose schade aan het 
veneuze vaatstelsel optreden. 

Zowel bij gezonde mensen als bij mensen met CVI heerst in het been 
dezelfde orthostatische druk. Het verschil tussen deze mensen blijkt uit de 
onvoldoende drukdaling tijdens het lopen bij de mensen met CVI. Hierdoor ontstaat 
een permanent verhoogde druk in het veneuze systeem distaal van de veneuze 
afsluiting of de inefficiênte kleppen, waardoor de veneuze capillaire druk eveneens 
hoog blijft. Vanaf dit stadium zal capillaire lekkage ontstaan, waardoor 
oedeemvorming optreed. In het eindstadium kan dan het ulcus cruris ofwel "open 
been" ontstaan. 

In Nederland is veneuze vaatproblematiek een veel voorkomend 
verschijnsel. Ongeveer 50 % van de bevolking heeft er in meer of mindere mate last 
van. Vooral spataderen scoren erg hoog. Een derde van alle vrouwen lijdt aan 
spataderen, zodat men wel kan spreken van een volksziekte. Daarnaast is de 
frequentie van het ulcus cruris nog steeds hoog, ondanks profylaxe en behandeling 
met anticoagulantia. Met 90.000 à 100.000 ulcera cruris in Nederland mag men wel 
van een sociaal-economisch probleem spreken. 

Veneus vaatlijden hangt samen met een chronisch verhoogde veneuze druk. 
De veneuze druk kan direct gemeten worden door ter plekke, in een vene, een 
catheter aan te brengen, aangesloten op een manometer. Hoewel de methode van 
directe veneuze drukmeting betrouwbare uitkomsten geeft betreffende de veneuze 
druk, kleven er toch een aantal praktische bezwaren aan deze methode: Bij de 
invasieve meting wordt een catheter in het bloedvat gebracht. Hierdoor kan het vat 
(verder) beschadigd worden. Daarnaast moeten invasieve metingen verricht worden 
door een arts. Hierdoor komt deze manier van meten niet voor routinematig 
onderzoek in aanmerking. 

Hoewel het niet mogelijk is op een directe wijze, non-invasief de druk te 
meten, bestaan hier wel indirecte methoden voor. Door middel van strain-gauge 
plethysmografie is het mogelijk de omtrek en het volume van het onderbeen te 
meten. Hierbij wordt een rektouwtje om de kuit van de patiênt geplaatst. Dit is 
schematisch weergegeven in figuur ( 1.1 ). De patiênt bevindt zich in een liggende 
positie. Om het bovenbeen wordt een manchet aangebracht. Door de manchet op te 
pompen tot een subsystolische druk, wordt de veneuze afvoer belemmerd terwijl de 
arteriêle toevoer open blijft. Hierdoor zal de druk in het onderbeen toenemen totdat 
de veneuze druk gelijk is aan de manchetdruk. Het volume van het onderbeen neemt 
daarbij toe tot een evenwichtswaarde welke afhankelijk is van de manchetdruk. Deze 
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Figuur 1. 1 : Positie van het been, de manchet en het 
rektouwtje. 
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-tijd 
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Figuur 1.2: Een voorbeeld van de volumeverandering van de kuit tijdens een stuwing 
met verschillende manchetdrukken [BRA-82]. 

volumetoename wordt bepaald door weerstandsmeting aan het rektouwtje. Wanneer 
het volume zijn maximum heeft bereikt, laat men de manchet ineens leeglopen. De 
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druk daalt en het volume neemt weer af. Deze procedure kan herhaald worden bij 
verschillende manchetdrukken. Een voorbeeld hiervan is afgebeeld in figuur (1.2). 
Op deze manier kunnen een aantal metingen aan het veneuze systeem verricht 
worden, bijvoorbeeld: 
* door de volumeverandering in de evenwichtssituatie uit te zetten tegen de 
manchetdruk, wordt een druk-volumeverandering relatie van het onderbeen 
verkregen. 
* wanneer nu onmiddellijk na het leeglopen van de manchet de snelheid gemeten 
wordt waarmee de volumeverandering afneemt, wordt een maat voor de veneuze 
uitstroom-weerstand verkregen. 
*tenslotte is het nog mogelijk de patiënt pompbewegingen te laten uitvoeren, zodat 
de efficiëntie van de kuitspierpomp kan worden bepaald. 

Bovengenoemde non-invasieve metingen worden op de afdeling 
VaatFunctie-Onderzoek (VFO) van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen 
St. Radboud (AZN) uitgevoerd, echter de invloed van verschillende fysiologische 
parameters op de resultaten is nog niet volledig nagegaan. Om meer inzicht te 
verkrijgen in de invloed van veneuze druk, veneuze bloedstroming, pompfunctie en 
werking van de kleppen wordt tijdens deze stage een fysisch model opgesteld voor 
het veneuze systeem. De elementen die in dit model gebruikt worden hebben allen 
een directe link naar de fysiologie. Het laminaire snelheidsprotiel zal vereenvoudigd 
worden tot een discreet model met twee verschillende snelheden. Bovendien wordt 
het bloedvat opgedeeld in segmenten van 1 0 cm. Door dit discrete model toe te 
passen op de differentiaal-vergelijkingen van de hemodynamica, ontstaat een sterke 
analogie met de elektriciteitsleer. Het model wordt vervolgens gesimuleerd met 
behulp van het computerprogramma Anaconda. 
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2. Theorie 

Bij de mathematische modelvorming van bloedstromingen wordt de 
hemodynamica van het arteriële systeem veelvuldig beschreven terwijl over het 
veneuze systeem nog maar weinig gepubliceerd is. Daar waar het veneuze systeem 
wel in de modelvorming is meegenomen, wordt deze vaak beschreven door een 
eenvoudig windketel model, een parallel schakeling van een veneuze weerstand en 
een veneuze compliantie [BRA-82, URS-95]. Wanneer we alleen geïnteresseerd zijn 
in veranderingen van het arteriële systeem, dat aan drukoscillaties onderhevig is, 
dan levert dit windketelmodel een voldoende benadering. De oscillaties veroorzaakt 
door de hartpulsen, die wel in het arteriële systeem voorkomen, zijn veneus niet 
waarneembaar vanwege de hoge capillaire weerstand [SHE-95]. 

Zijn we echter geïnteresseerd in veneuze drukveranderingen, dan is een 
uitgebreider model noodzakelijk. Met behulp van de hemodynamica, enkele 
belangrijke aannamen en een analogie met de elektriciteitsleer is een fysiologisch 
onderbouwd simulatiemodel op te stellen voor de veneuze bloedstroming. 

2.1 Hemodynamica 

De Navier-Stokes vergelijkingen, afgeleid uit de bahoudswetten van energie 
en impuls, beschrijven de manier waarop een Newtoniaanse vloeistof door de venen 
stroomt, onder aanname dat de stroming laminair is. Wanneer effecten van krachten 
van buitenaf (zoals zwaartekracht) en tangentiële bewegingen verwaarloosd worden, 
zien de vergelijkingen in cylindercoördinaten er als volgt uit: 
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(2.1) 

lÎJ ~dl dl dl) 1 i) { 1 i) } i)
2u] -=- -+u-+w- + - --(ru) +-

à à a- a a- r a- . a2 (2.2) 

met p de druk in het bloedvat in Pa; p de massadichtheid in kg/m3
; 1.1 de viscositeit 

van het bloed in kg/m.s. Verder zijn w, u de longitudinale resp. radiêle component 
van de stroomsnelheid in m/s; z en r de longitudinale resp. radiêle coördinaten en t 
de tijd. Wanneer vervolgens wordt aangenomen dat het bloed niet comprimeerbaar 
is, kunnen we de continuïteitsvergelijking schrijven als 

dl u & 
-+-+-=0 a- r a (2.3) 

Omdat de tweede orde en de niet lineaire termen voor bloed een dusdanige 
kleine bijdrage leveren [RID-67], worden deze verwaarloosd. De Navier-Stokes 
vergelijkingen reduceren dan tot 

(2.4) 

(2.5) 

De aanname dat bloed zich gedraagt als een homogene vloeistof, gaat niet 
op voor vaten met een diameter d < 1 mm. In het model zullen deze vaten worden 
opgenomen in de capillaire weerstand. 
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2.2 Een discreet model 

Om bovenstaande vergelijkingen op te kunnen lossen, wordt het 
snelheidsprotiel benaderd door een discreet model [RID-67]. Het bloedvat wordt 
verdeeld in kleine stukjes met lengte L\z, zie figuur (2. 1 ). 
Voor ieder segment is 
Pm.i = de druk aan het begin van het segment 
Pm = de druk in het middel van het segment 
Pm.o = de druk aan het eind van het segment 
fm,i =de ingaande bloedstroming 
fm,o =de uitgaande bloedstroming 

P. m,1 ffu,o 
- - - - - - - - - - -- _,"" 

I I I 
I I I 
11 I 
11 I 
I I I 

------------ ~,~' 

Figuur 2.1: Segment van het bloedvat. 

Vervolgens wordt ieder segment verdeeld in N cylinders met dikte &r. De 
buitenste cylinder heeft echter een dikte 'lh.&r. Hierdoor wordt voldaan aan de 
randvoorwaarden iJ.NiéJr = 0 in het centrum en w = 0 aan de wand. Voor het 
middelpunt van de nde cylinder geldt dan: 

2n-1 
r = R 

n 2N -1 
(2.6) 
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met R de diameter van het vat, en voor de breedte van die cylinder geldt: 

2R 
llr = -2N---1 (2.7) 

De druk p wordt geschreven met een subschrift m om aan te geven dat druk 
(en ook snelheden) beschouwd worden in het midden van het mcte lineaire segment 
met lengte llz.. Bij de longitudinale snelheid w wordt tevens een subschrift n 
geschreven om aan te geven welke cylinder beschouwd wordt. Voor de nde cylinder 
van het mcte lineaire segment kunnen we dan schrijven 

Na substitutie van (2.6) en (2.7), wordt vergelijking (2.8) herschreven als 

A{J,., dwm.n (2N -1) 2 ,ui n n-1 l 
-=-p--+ L-w +--w +--w J llz dt 2R2 m.n 2n -1 m,n+l 2n- 1 m,n-l 

(2.9) 

Een patroon met mogelijke oplossingen voor w (in een evenwichtssituatie) 
is schematisch weergegeven in figuur (2.2) voor een segment dat opgebouwd is uit 
vier cylinders. De snelheden zijn elk constant over een cylinder en de N cylinders 
over elkaar geplaatst vormen een benadering van het parabolisch stromingsprofiel. 

In het algemeen is de flow rate (de hoeveelheid bloed die per seconde door 
het bloedvat stroomt) van belang in plaats van de stroomsnelheid. De longitudinale 
flow rate voor een cylinder is gedefinieerd als 

.t: =W A 
m.n "'·"· "'·" 

{2.10) 

met Am.n het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de ncte cylinder van het mde 
longitudinale segment. 
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r N cylinders 

parabolisch 
profiel 

Figuur 2.2: Benadering van het parabolische 
snelheidsprotiel door vier cylinders. 

Met behulp van de vergelijkingen (2.6) en (2.7) is de flow rate te schrijven als 

= 27f .r". L\7. W m,n 

47f.R2 (2n -1) 
= w (2N -1)2 m,n 

Theorie 

(2.11) 

Substitutie van (2.11) in (2.9), en gebruik makend van ~Pm = Pmo- Pml. het 
verschil tussen de begin- en einddruk voor llz, ontstaat de vergelijking 

Pmo- P",; (2N -1)
2 

dfm" p(2N -1)
2 

= . + • 
~ 47r.R2(2n-1) dt 87r.R4(2n-1) 

n n-1 J - +-- +--fm.n Zn- 1 fm.n+l Zn- 1 fm.n-1 (2.12) 
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Beschouwen we nu het eenvoudigste geval, N = 2, r1 = R/3 en ór = 2R/3, 
dan kunnen we voor het mcle segment van het bloedvat in de longitudinale richting 
schrijven: 

Pm,o -Pm,i = 
9 p.Az dfm.i 81,u.Az 
47r .r2 dt - 81r .r4 fm.i (2.13) 

Hierin is fm,l de inkomende flow rate; r de binnenstraal van het bloedvat; p de 
massadichtheid van het bloed (p = 1 03 kg/m3

) en ~ de viscositeit van het bloed (J.t = 
3.5*1 o·3 kg/m.s). Deze vergelijking heeft betrekking tot de binnenste cylinder in 
figuur (2.3) met straal 2R/3. De buitenste cylinder heeft een snelheid (en dus flow 
rate) gelijk aan nul. 

I 
I 
I 
L 

R 

I 

I 

I 
I 

........ 
" . 

discrete 
doorsnede 
V",;le 

--+ N=2, discrete 
', benadering 

\ 

\ 
t--+ werkelijke 
' profiel 

R 

Figuur 2.3: Schematische weergave van de 
discrete benadering van het snelheidsprotiel 
met N=2 cylinders. 
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In analogie met de elektriciteitsleer geeft de coëfficiënt van de laatste term 
een uitdrukking voor de weerstand 

R = 81,u.L\z 
m 87r.r4 (2.14) 

De coëfficiënt van de eerste term aan de rechterkant kunnen we dan vergelijken met 
een inductie 

L = 9p.L\z 
m 47r.r2 (2.15) 

Aan de wand van het mde segment wordt een radiële snelheid UmR 

verondersteld. Er geldt dan [RID-67] 

dumr E.h j 
Pm=Pw·h~+P.umr+ 2 ( 2 ) umr·dt 

ut r 1-a 0 

(2.16) 

met UmR de radiële stromingssnelheid; Pw de dichtheid van de wand; J3 de 
dempingscoëfficiënt van de wand; E de Youngs modulus; er de Poisson's ratio en h 
de dikte van de wand. De eerste twee termen aan de rechterkant worden 
verwaarloosd wegens kleine radiële snelheden. In termen van ingaande flow rate fm,i 

en uitgaande flow rate fm,o geldt dan 

(2.17) 

Hierin verschijnt nu een uitdrukking voor de capaciteit 

(2.18) 

met er = Yz [McD-90). 
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2.3 Het transmissielijnen model 

Voor de vergelijkingen (2.13) en (2.16) kunnen we een equivalent elektrisch 
netwerk opstellen. De zgn. T -sectie, die te vergelijken is met bovengenoemd 
bloedvatsegment, is afgebeeld in figuur (2.4). Voor iedere T-sectie gelden de 

volgende vergelijkingen: 

Pm = ~ f(Jm.i- fm.o)dt 
m 

Figuur 2.4: T -sectie: een elektrisch schema voor de simulatie 
van een bloedvatsegment 
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Bovenstaande T-sectie is om te werken naar een L-sectie, welke is 
weergegeven in figuur {2.5). Na substitutie van Pm,l = Pm. Pm,o = Pm+1, fm,l = fm-1 en fm,o 
= fm worden de vergelijkingen {2.19), {2.20) en {2.21) als volgt herschreven: 

fm =-!: f[(Pm- Pm+l) -~.Jm]dt 
m 

{2.22) 

Pm = ~ i(J.-l- fm)dt 
m 

{2.23) 

Deze vergelijkingen, die de L-sectie beschrijven, worden volgens het analoge 
schema van figuur {2.6) ingevoerd in de computer. 

Figuur 2.5: L-sectie. 

Door consequent toepassen van bovenstaande vergelijkingen is een 
bloedvat te simuleren als een elektrische transmissie-lijn. De flow rate en druk van 
ieder segment Az zijn analoog aan stroom resp. spanning van een sectie uit zo'n 
transmissie-lijn. 
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~~------------~ ~---------------P-1 

Figuur 2.6: Analoge schema voor een L-sectie weergegeven in 
Anaconda blokken. 

2.4 Modelmatige benaderingen 

Voor de simulatie wordt het bloedvat in eerste instantie benaderd door een 
starre buis, die in vier segmenten verdeeld wordt. Het model wordt opgebouwd uit 
een grote capillaire weerstand in serie met 4 L-secties en een condensator parallel 
aan een weerstand als afsluiting, zie figuur (2. 7). 

Als ingang van het bloedvat wordt gekozen voor een constante arteriële druk 
van 100 mmHg. Dit is de gemiddelde druk gedurende één hartslag. In werkelijkheid 
is de arteriële druk pulserend, echter door een hoge capillaire weerstand wordt deze 
vrijwel volledig gedempt. Er blijft dan een constante veneuze druk over [SHE-95]. 
Voor de capillaire weerstand is een waarde van Ro = 900 n gekozen, zodat de druk 
aan het begin van het bloedvat in de evenwichtssituatie zonder manchetafsluiting 
tussen de 10 en 20 mmHg ligt. De waarde van de weerstanden Rï. inducties L, en 
capaciteiten C1 zijn constant en voor elke segment hetzelfde, en worden bepaald 
door de vergelijkingen (2.14), (2.15) en (2.15). 

14 
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Manchet 

Figuur 2. 7: Opbouw van het bloedvat voor simulatie met de N=2 benadering van 
het snelheidsprotieL 

Wanneer een manchet opgabazen wordt zal het bloedvat dichtgeknepen 
worden. Als de druk in het bloedvat gestegen is tot boven de manchetdruk, dan gaat 
het vat weer open. Na enige tijd is een nieuwe evenwichtssituatie bereikt waarbij het 
bloedvat onder de manchet een straal heeft die kleiner is dan in de situatie zonder 
de manchet. Deze kleinere straal heeft tot gevolg dat Rt en L. groter worden en C4 
kleiner wordt. Het leeglopen van de manchet betekent dan dat de straal weer zijn 
oorspronkelijke grootte aanneemt zodat Rt, L. en C4 dezelfde waarden aannemen 
als de andere segmenten. Er wordt dus gebruik gemaakt van een stapfunctie voor 
de straal r 4· 

2.5 Discreet model N=4 

Een betere benadering van het snelheidsprotiel wordt verkregen door 
gebruik te maken van 4 cylinders (N=4). Afgeleid van vergelijking (2.12) ontstaan de 
volgende relaties tussen flow rate en drukafname: 

(2.24) 
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(2.25) 

(2.26) 

met 

L = 49p.& 
m 41f .r2 I 

(2.27) 

Om bovenstaande vergelijkingen in een simulatiemodel te verwerken, 

worden ze eerst omgeschreven naar de vorm 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

Verder wordt nog gebruik gemaakt van de vergelijkingen (2.18) en (2.23), waarbij 

fm = /m,J + fm,2 + fm.3 (2.31) 

Het analoge schema behorende bij deze vergelijkingen is schematisch 

weergegeven in figuur (2.8). 
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Figuur 2.8: Analoge schema voor het N=4 model 
weergegeven in Anaconda blokken. 

2.6 Mechanische eigenschappen van de vaatwand 

Theorie 

In het voorgaande model wordt het bloedvat beschouwd als een starre buis. 
In werkelijkheid zijn de vaten visco-elastisch. Dit wil zeggen dat de wand vervormt 
wanneer er een kracht op uitgeoefend wordt, en dat deze vervorming tijdsafhankelijk 
is. Een vollediger model ontstaat wanneer rekening wordt gehouden met deze visco
elastische eigenschap van de vaatwand. Dit betekent dat er een relatie gevonden 
moet worden tussen de druk op de wand en de vervorming van de wand. Op de 
wand van een bloedvat wordt een interne en een externe druk uitgeoefend. De 
interne druk bestaat uit de bloeddruk, o.a. veroorzaakt door de bloedstroming en 
zwaartekracht, en de externe druk bestaat uit weefseldruk en drukken die van 
buitenaf op het lichaam werken zoals bijvoorbeeld de druk uitgeoefend door een 
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manchet. Het verschil tussen deze interne en externe druk wordt de transmurale 
druk genoemd. Een verandering van de transmurale druk leidt zo tot een 
verandering van de straal van het bloedvat. Hierdoor zullen de weerstand, de 
capaciteit en de inductie veranderen, zoals blijkt uit de vergelijkingen (2.14 ), (2.15) 
en (2.18). 

De relatie tussen transmurale druk en dwarsdoorsnede van het 
bloedvatsegment is S-vormig, zoals weergegeven in figuur (2.9) [BAR-84]. We 
kunnen in deze relatie twee delen onderscheiden: een deel waarbij het bloedvat 
volledig open is, dus een ronde dwarsdoorsnede heeft (Ptr > Po en A > A.J), en een 
deel waarbij het bloedvat gedeeltelijk is dichtgeklapt (Ptr < Po en A < A.J) zodat de 
doorsnede een ovale vorm aanneemt. 

R .... 
t 

"., .... .... 
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• 
~ 
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' , . 
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0 :· 
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' I 

' I • I 

Po -+P 

Figuur 2.9: Relatie tussen transmurale druk en dwarsdoorsnede van een 
bloedvatsegment Onderaan is de vorm van het bloedvat weergegeven bij 
gedeeltelijk dichtklappen. [BAR-84] 
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2.6.1 Een open bloedvat 

Voor een open bloedvat wordt de relatie tussen de dwarsdoorsnede van het 
bloedvatsegment en de transmurale druk bepaald door de wet van Laplace: 

(2.32) 

In deze vergelijking is Ptr de transmurale druk op de vene-wand, r de straal van de 
vene, atot de totale wandstress, h de dikte van de vene-wand, a. de elastische 
wandstress en av de visceuze wandstress. 

Voor de elastische wandstress a. zijn in de literatuur verschillende 
vergelijkingen te vinden. Voor toepassing in het model wordt de volgende 
vergelijking gebruikt [URS-95]: 

E 
o;, (A)= -,;(exp(k.e) -1] (2.33) 

Hierin is Ede Young modulus van de vene-wand, k de elasticiteitscoëfficiënt en A de 
dwarsdoorsnede van de vene. De wandstrain & wordt gegeven door 

r-r. .JA- 'A 0 vno e----
- ro - JA: (2.34) 

De viskeuze stress wordt verondersteld lineair af te hangen van de tijdsafgeleide 
van de wandstrain: 

(2.35) 

met 11 de viskeuze coëfficiënt van de vaatwand. 
Wanneer we ervan uit gaan dat de wand onsamendrukbaar is, d.w.z. dat zijn volume 
constant blijft, dan geldt voor de wanddikte 
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(2.36) 

met ho de wanddikte en ro de straal van de vene beide bij Ptr = po. 
Hiermee is de volgende uitdrukking voor de tijdsafgeleide van de dwarsdoorsnede 
van een open vene af te leiden: 

dA 2(p".- P0 ).A.r0 2r0~ 
dt - q.h(A) 17 U. 

(2.37) 

In de stationaire situatie vinden we dan voor kleine & de volgende elasticiteits-relatie 
van het bloedvatsegment 

(2.38) 

Deze relatie wordt in de literatuur ook beschreven door [URS-95] en komt overeen 
met het gedeelte rechtsboven in figuur (2.9). 

2.6.2 Een (gedeeltelijk) dichtgeklapt bloedvat 

Voor een bloedvat dat (gedeeltelijk) is dichtgeklapt is de wet van Laplace 
niet toepasbaar. De relatie tussen de transmurale druk en de dwarsdoorsnede van 
het bloedvatsegment is dan te beschrijven met de volgende empirische vergelijking 
[URS-95]: 

(2.39) 

waarbij K een evenredigheidsfactor is en kp een constante parameter is die de mate 
van het dichtklappen beschrijft. Een uitdrukking voor K wordt berekend onder de 
aanname dat de tijdsafgeleide dA/dt geen discontinuïteit ondervindt bij A=Ao. We 
vinden dan voor A<Ao: 
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(2.40) 

Verder wordt aangenomen dat tijdens het dichtklappen van het bloedvat de 
wanddikte niet significant verandert, dus voor A<~ geldt h=ho. 
De waarde voor k., volgt uit de veronderstelling dat de relatie tussen de 
dwarsdoorsnede van het bloedvatsegment (A) en de transmurale druk (Ptr) geen 
discontinuïteit bevat op A=~. Er geldt dan: 

k = ho.E 
p 3r. 

0 

(2.41) 

Voor de stationaire elasticiteits-relatie van het bloedvatsegment kunnen we dan 
schrijven 

h Ei (A )-~1 
P~- Po= ;~o ll- ~ J (2.42) 

wat overeenkomt met het gedeelte linksonder in figuur (2.9). 

2. 7 Model met vaatwand-elasticiteit 

Bovenstaande elasticiteitsrelatie van de wand wordt vervolgens ingepast in 
het model. Dit betekent dat voor ieder segment afzonderlijk de straal van het 
bloedvatsegment bepaald moet worden aan de hand van de vergelijkingen (2.38) en 
(2.42), de druk in hef segment en de straal op het tijdstip t-.M. Vervolgens worden, 
uitgaande van de nieuwe straal van het segment, de nieuwe stromings-weerstand, 
inductie en bloedvatcapaciteit van dat segment uitgerekend. Daarna worden 
stroming en druk berekend met behulp van eerder genoemde hemodynamische 
vergelijkingen. 

Het model wordt opgebouwd uit een grote capillaire weerstand in serie met 3 
L-secties en een condensator parallel aan een weerstand als afsluiting, zie figuur 
(2.1 0). De waarden van Rm, Lm en Cm van elk segment worden op ieder tijdstip 
berekend volgens de vergelijkingen (2.14 ), (2.15) en (2.18). Als ingang van het 
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bloedvat wordt opnieuw gekozen voor een constante arteriêle druk van 1 00 mmHg. 
Ook de waarde voor de capillaire weerstand is weer Ro = 900 n. 

Manchet 

Figuur 2.10: Opbouw van het bloedvat met elastische vaatwand voor de simulatie 
met de N=2 benadering van het snelheidsprotieL 

In het model met vaatwand-elasticiteit kan de manchet ingepast worden, 
door middel van een externe manchetdruk Pm rond segment 3. Wanneer de manchet 
opgepompt wordt zal de druk Pm snel groter worden. Hierdoor wordt de transmurale 
druk van segment 3 kleiner. 

Wanneer een manchet leeg loopt gebeurt het tegenovergestelde: de externe 
druk Pm neemt snel af, zodat de transmurale druk kleiner wordt. 
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3. Methoden 

De modellen, die in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven, zijn op de 
computer (pentium 100 Mhz) te simuleren met het programma ANACONDA. Dit 
programma kan worden gebruikt voor het oplossen van vele mathematische of 
fysische problemen, met name problemen die differentiaal vergelijkingen bevatten. 

Om deze problemen te k• · ;,nen oplossen dienen ze eerst omgezet te worden 
naar een systeem van functionele blokken, zoals integraal, versterker, verzwakker, 
etc. Voor de simulaties is gebruik gemaakt van de Anaconda blokken, die zijn 
weergegeven in figuur (3.1 ). 

Om de differentiaal vergelijkingen op een numerieke wijze op te lossen wordt 
een stapgrootte .1t geïntroduceerd. Om nu de integralen zo goed mogelijk uit te 
kunnen (ekenen moet deze stapgrootte minimaal zijn. Echter een uitgebreid model 
met veel functieblokken en een kleine stapgrootte (orde 1 0-a s.) leidt tot een lange 
rekentijd (enkele dagen). Er zal een optimum gevonden moeten worden voor de 
stapgrootte. 

De waarden van de grootheden in de modellen, die als functie van de tijd 
berekend worden, kunnen in een ASCI-file opgeslagen worden. Wanneer de in het 
model gebruikte stapgrootte, .1t, klein is en de tijd, waarover de simulatie uitgevoerd 
moet worden, groot is, ontstaat een ASCI-file van een paar miljoen getallen. Voordat 
de ASCI-file in Excel ingelezen kan worden en in een grafiek geplaatst kan worden 
moet het aantal getallen in de file drastisch gereduceerd worden. Hiervoor is een 
programma geschreven dat het aantal getallen in de ASCI-file met een gewenste, op 
te geven, factor reduceerd. Dit programma, filter, staat uitgeschreven in de 
appendix. 
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Figuur 3.1: Overzicht van de Anaconda-blokken die gebruikt worden in de modellen. 
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4. Resultaten 

Van de verschillende metingen die in de praktijk toegepast worden (zie 
inleiding), worden hier simulaties gemaakt van de volume verandering na leeglopen 
van de manchet. De simulatie begint in de situatie waarbij de manchet opgepompt is 
en een segment van het bloedvat gedeeltelijk dichtknijpt. Er stelt zich dan een 
evenwichtssituatie in, waarbij de druk voor de manchet groter is geworden. Op het 
tijdstip t=O s. loopt de manchet leeg. De verandering in druk, flow rate (hoeveelheid 
bloed die per seconde door het segment stroomt) en volume van het bloedvat 
worden vervolgens tijdens de simulatie berekent. 

Voor de simulaties worden een aantal verschillende modellen van het 
bloedvat gebruikt: 
* een bloedvat opgebouwd uit vier segmenten van elk 1 0 cm, bestaande uit twee 

snelheids-cylinders, hierbij wordt de vaatwand als een starre wand beschouwd. 
* een bloedvat opgebouwd uit drie segmenten van elk 1 0 cm, bestaande uit twee 

snelheids-cylinders, ook hierbij wordt de vaatwand als een starre wand 
beschouwd. 

* een bloedvat opgeb'ouwd uit vier segmenten van elk 1 0 cm, bestaande uit vier 
snelheids-cylinders, hierbij wordt de vaatwand als een starre wand beschouwd. 

* een bloedvat opgebouwd uit drie segmenten van elk 1 0 cm, bestaande uit twee 
snelheids-cylinders, hierbij wordt de elasticiteits relaties voor de vaatwand in het 
model meegenomen. 
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4.1 Model met starre vaatwand, N=2 

Bij de eerste simulatie wordt uitgegaan van het bloedvat met starre 
vaatwanden. Het bloedvat is opgebouwd uit vier segmenten zoals schematisch is 
weergegeven in figuur (2. 7). Het snelheidsprotiel wordt benaderd door een discreet 
model bestaande uit twee cylinders. 

In de begin situatie is segment vier gedeeltelijk dichtgeknepen tot een straal 
r 4=2 mm: de manchet rond segment vier is opgeblazen en knijpt het segment 
gedeeltelijk dicht. Op het tijdstip t=O s. wordt de straal vergroot tot 4 mm. Dit is 
vergelijkbaar met het snel leeglopen van de manchet. Voor de andere segmenten 
wordt een straal van 4 mm. gebruikt. Verder worden de volgende parameterwaarden 
voor elk segment gebruikt [URS-95, SHE-95]: 

p = 1 gr/cm3 

E = 5*1 05 dyn/cm2 
~ = 3.5*1 0"2 gr/cm.s 
h/r = 0.015 

De omrekenfactoren naar waarden in SI-eenheden staan vermeld in de appendix. 
Voor de lengte van het gesimuleerde vat (&z) is 1 0 cm genomen. Deze lengte is een 
benadering voor de lengte waarover de manchet het been afsluit. Tevens wordt met 
vier segmenten ongeveer de afstand overbrugd van de plaats waar de manchet om 
het bovenbeen geplaatst is tot de kuit waar de rektouwtjes zich bevinden. 

De waarden van R, L en C per sectie worden berekend met behulp van de 
vergelijkingen (2.14), (2.15) en (2.18), zodat: 

Rm = 44.1 n Lm = 44.8 H Cm= 100.5 ~F 

Als ingang van het bloedvat wordt gekozen voor een constante arteriële druk 
van 100 mmHg. Dit is de gemiddelde druk gedurende één hartslag. In werkelijkheid 
is de arteriële druk pulserend, echter door een hoge capillaire weerstand wordt deze 
vrijwel volledig gedempt. Er blijft dan een constante veneuze druk over [SHE-95]. 
Voor de capillaire weerstand is een waarde van Ro = 900 n gekozen, zodat de druk 
aan het begin van het bloedvat in de evenwichtssituatie zonder manchetafsluiting 
tussen de 10 en 20 mmHg ligt, een waarde overeenkomstig aan de veneuze druk bij 
patiënten in liggende positie. 
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In figuur (4.1a) is de druk als functie van de tijd weergegeven voor de 
verschillende segmenten van het bloedvat. Hierbij is een snelle drukafname te zien 
in alle segmenten van het bloedvat, die zich voor de manchet bevinden (hoge druk). 
De druk voor segment vier, dus vlak voor de manchet, neemt als eerste af. 
Vervolgens begint de druk voor segment drie, segment twee en als laatste voor 
segment één af te nemen. De drukdaling is zelfs zo sterk dat in deze segmenten de 
druk zelfs negatief wordt. De druk achter de manchet (p5) stijgt in eerste instantie 
t.g.v. de plotselinge leegstroom van de voorliggende segmenten van het .bloedvat. 
Deze druk blijft een positieve waarde behouden. 

In figuur (4.1 b) is het verloop van de flow rate in de segmenten 
weergegeven. Hieruit blijkt dat de flow toeneemt in alle segmenten. De grote 
weerstand aan het eind van het bloedvat is verdwenen en door het grote 
drukverschil wordt het bloed richting segment vijf verplaatst. De toename van de flow 
rate begint eerst in segment vier. Een fractie van een seconde later is ook een 
toename van de flow rate van de segmenten drie, twee en één waar te nemen. Het 
tijdsverschil tussen toename van de flow van de segmenten vijf en één is 0,1 s. De 
flow rate kan met behulp van vergelijking (2.1 0) omgerekend worden naar de 
stroomsnelheid. De resultaten voor de evenwichtssituaties, waarbij segment vier half 
dicht (beginsituatie) en helemaal open (rustsituatie) is, staan weergegeven in tabel 
(4.1) en in figuur (4.2). In figuur (4.2) is tevens een parabolisch profiel afgebeeld dat 
door het discrete model benaderd wordt. Hierbij is duidelijk dat de snelheid in het 
gedeeltelijk dichtgeknepen segment vier groter is dan in de andere segmenten 
tijdens de eerste evenwichtssituatie. Het verschil is een factor 4, en is gelijk aan het 
verschil in dwarsdoorsnede van het segment. 

Tabel 4.1: Oppervlak van de cylinder, flow rate en stroomsnelheid in de cylinder, 
berekend in beide evenwichtssituaties. N=2. 

segment 4: half dicht segment 4: open 

segment opp.cylinder flow rate stroomsnel- opp.cylinder flow rate stroomsnel-
(*10"2 cm2

) (cm3/s) heid (m/s) (*10"2 cm2
) (cm3/s) heid (m/s) 

1, 2, 3 22,34 74,82 3,34 22,34 118,99 5,32 
4 5,58 74,82 13,39 22,34 118,99 5,32 

De oscillaties in druk en flow rate dempen uit zoals blijkt uit het kleine 
figuurtje in figuur (4.1 a). De tijd die alle segmenten nodig hebben om van t=O s. de 
rustsituatie te bereiken in hier 7,5 s. In de rustsituatie is de grootte van de oscillatie 
voor alle segmenten kleiner geworden dan 1% van de rustdruk. 
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Figuur 4.1: Druk (a) en flow rate (b) als functie van de tijd, na openen van segment 
vier op tijdstip t=O s. N=2, starre vaatwand. 
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Figuur 4.2: Discrete snelheidsprotiel dat berekend is tijdens de simulatie 
voor beide evenwichtssituaties. Met een stippellijn is een parabolisch 
profiel weergegeven dat door het discrete model benaderd wordt. N=2. 

Resultaten 

Dezelfde simulatie is verricht aan modellen met een andere straal van het 
bloedvat. Voor de overige parameters zijn de zelfde waarden gebruikt als boven 
vermeld. In figuur (4.3) en figuur (4.4) zijn deze simulaties afgebeeld, elk bereker1d 
met een verschillende straal voor de segmenten één, twee en drie en voor de straal 
van segment vier in de rustsituatie: r=2 mm, 3 mm, 4 mm en 5 mm. Voor de straal 
van segment vier voor t<O s. (beginsituatie) werd telkens een straal ter grootte van 
de helft van de waarde in de rustsituatie gebruikt. Uit de figuren blijkt dat de 
oscillaties groter zijn naarmate de straal van het bloedvat groter is. Dit heeft als 
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Figuur 4.3 a en b: Druk als functie van de tijd voor modellen met een straal r=2 mm 
(a) en r=3mm (b). N=2, starre vaatwand. 
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Figuur 4.4 a en b: Druk als functie van de tijd voor modellen met een straal r=4 mm 
(a} en r=S mm (b}. N=2, starrevaatwand. 
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gevolg dat de tijd, die nodig is om de rustsituatie te bereiken, korter is voor een 
bloedvat met kleinere straal: 2,3 s. voor het bloedvat met straal 2 mm, en 10,5 s. 
voor het bloedvat met straal 5 mm. Verder blijkt de druk net niet meer negatief te 
worden in een van de segmenten wanneer een straal van r=2 mm gebruikt wordt. 

In de literatuur [BRA-82] wordt de massatraagheid van het bloed niet in het 
model opgenomen. Dit is in het model te vergelijken met het verwaarlozen van de 
inductie Lm in de segmenten. Het drukverloop na openen van de manchet zien er bij 
dit model uit als weergegeven in figuur (4.5). Er treedt nu geen oscillatie meer op, en 
het nieuwe evenwicht stelt zich sneller in: 0,5 s. 

- •• - dnlk1 
--- druk2 ••••• •clr\llc3 

drulc4 
r-------a. -·-·*ulcS --... ---- .. -- -· .., 

30 

20 ~-
\. -
--------------------------------------10 

·---~r--.. 
.(),5 0 0,5 1 1,5 2 

tijd (s) 

Figuur 4.5: De druk als functie van de tijd. De inductie Lm in de segmenten is in het 
model verwaarloosd. N=2, starre vaatwand. 

Een simulatie van een kleiner bloedvat wordt verkregen door het model op te 
bouwen uit 3 segmenten, in plaats van 4. De manchet wordt nu aangebracht rond 
segment drie. Ook hierbij is een starre vaatwand verondersteld. De druk en flow rate 
als functie van de tijd zijn weergegeven in figuur (4.6). 
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Figuur 4.6: Druk en flow rate als functie van de tijd voor het model opgebouwd uit 3 
segmenten. N=2, starre vaatwand. 
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4.2 Model met starre vaatwand, N=4 

Vervolgens is een zelfde meting als in de vorige paragraaf uitgevoerd, 
echter in het model is gebruik gemaakt van 4 cylinders voor de discretisatie van het 
snelheidsprofiel. Voor de parameters p, J.l, E, Ro, r1,2,3, Az en h/r zijn de zelfde 
waarden gebruikt als in paragraaf 4.1. Voor r4 is weer de stapfunctie van 2 mm naar 
4 mm gebruikt. Het resultaat van deze meting is weergegeven in figuur ( 4. 7). In tabel 
(4.2) is de stroomsnelheid in de verschillende cylinders voor elk segment berekend 
uit de flow rate. Deze verdeling van stroomsnelheden is in figuur (4.8) schematisch 
weergegeven voor de evenwichtssituatie segment 4 half dicht en helemaal open. 

l 
E 
E -.a.c 
2 
"0 

-20 

tijd (s) 

----druk'l 
--- cln*2 
- - - - - ·drule3 
--druM 
---- drull5 

2,5 3 3,5 

Figuur 4.7: Druk als functie van de tijd, na openen van segment vier op tijdstip t=O s. 
N=4, starre vaatwand. 

Ook hier treden snelle oscillaties op, en wordt de druk in de segmenten 
negatief. De oscillaties zijn 5 s. na het volledig openen van segment 4 op t=O s. 
uitgedempt. 
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Tabel 4.2: Oppervlakte van de cylinders, flow rate en stroomsnelheid in de cylinders, 
berekend in beide evenwichtssituaties. N=4. 

segment 4: half dicht segment 4: open 

segment, opp.cylinder flow rate stroomsnel- opp.cylinder flow rate stroomsnel-
cylinder (*10"2 cm2) (cm3/s) heid (m/s) 11*1 o-2 cm2) (cm3/s) heid (m/s) 

11, 21, 31 4,10 13,61 3,32 4,10 20,40 

12, 22, 32 12,31 34,01 2,76 12,31 51,01 

13, 23, 33 20,52 34,01 1,66 20,52 51,01 

1 tot. 2tot, 3tot 81,63 122,41 

41 1,02 13,61 13,29 4,10 20,40 

42 3,07 34,01 11,07 12,31 51,01 

43 5,12 34,01 6,64 20,52 51,01 

4tot 81,63 122,41 

w w 

1 

1 
: 

' 
segment4 ~ 

r=4mm 

segment 4 half dicht rustsituatie 

Figuur 4.8: Discrete snelheidsprotiel dat berekend is tijdens de simulatie 
voor beide evenwichtssituaties. Met een stippellijn is een parabolisch 
profiel weergegeven dat door het discrete model benaderd wordt. N=4. 
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4.3 Model met vaatwand-elasticiteit 

In het model met vaatwand-elasticiteit wordt het bloedvat opgebouwd uit 3 
segmenten vanwege een beperking in het aantal rekenstappen dat in een Anaconda 
model ingevoerd kan worden. Voor de benadering van het snelheidprofiel wordt 
gebruik gemaakt van het N=2 model. Een manchet wordt ingepast, door middel van 
een externe manchetdruk pm3=40 mmHg rond segment drie. Voor de parameters in 
het model worden de volgende waarden gebruikt [URS-95, SHE-95]: 

flz. = 10 cm 
IJ= 3.5*10"2 gr/cm.s 
ro = 4 mm 
Po= 10 mmHg 

p = 1 gr/cm3 

E = 5*1 05 dynlcm2 

h/r = 0.015 
11 = 4000 dyn.s/cm2 

Met deze waarde ziet de relatie tussen de transmurale druk en de 
dwarsdoorsnede van het bloedvat in de stationaire situatie eruit als weergegeven in 
figuur (4.9). De waarden van Rm, Lm en Cm van elk segment worden op ieder tijdstip 
berekend volgens aan de hand van de vergelijkingen (2.14), (2.15) en (2.18). Als 
ingang van het bloedvat wordt opnieuw gekozen voor een constante arteriële druk 
van 1 00 mmHg. Ook de waarde voor de capillaire weerstand is weer Ro = 900 n. 

In figuur ( 4.10 a en b) zijn de druk en de flow als functie van de tijd 
weergegeven voor de verschillende segmenten van het bloedvat. Hierbij is te zien 
dat de druk in de verschillende segmenten bij dit model niet negatief wordt (laagste 
druk in segment drie van 7,7 mmHg). De tijd die dit model nodig heeft om de 
rustsituatie te bereiken is 7,5 s. De volume-verandering van de segmenten één en 
twee, ten op zichte van het volume van het zelfde segment in de rustsituatie, is als 
functie van de tijd weergegeven in figuur ( 4.11 ). 
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Figuur 4.9: Relatie tussen transmurale druk en dwarsdoorsnede van het bloedvat in 
de stationaire situatie. 
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Figuur 4.10: Druk en flow rate als functie van de tijd bij simulatie van model met 
elastische vaatwand. N=2. 
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Figuur 4.11: Relatieve volumeverandering ten opzichte van het volume in de 
rustsituatie voor de segmenten één en twee. Manchetdruk in beginsituatie is 40 
mmHg. N=2. 

Een zelfde simulatie is uitgevoerd met manchetdrukken van pm3 =20 en 30 
mmHg. De druk en de relatieve volumeverandering van de segmenten één en twee 
als functie van de tijd tijdens deze simulaties zijn weergegeven in de figuren { 4.12) 
en {4.13). 

Ook in dit model is het mogelijk de straal ro van het bloedvat te variëren. De 
simulatie voor een bloedvat met een straal van r0=3 mm voor alle segmenten is 
weergegeven in figuur {4.14). Hierbij is de verhouding tussen vaatwanddikte en 
straal van het vat hlro=0,015 niet veranderd. 

Wanneer zich in het bloedvat een trombose bevindt, wordt de straal kleiner 
en de vaatwand dikker. Een simulatie waarbij een trombose aanwezig is in het 
bloedvat achter de manchet is afgebeeld in figuur {4.14). Bij deze simulatie is het 
stra.al verkleint van 4 tot 3 mm, terwijl de wanddikte in toegenomen van 0,06 tot 1 
mm. 
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volume in de rustsituatie (b). Manchetdruk is 20 mmHg. N=2. 
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Figuur 4.13 a en b: Druk (a) en relatieve volumeverandering ten opzichte van het 
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Figuur 4. 15: Druk en flow rate als functie van de tijd. In het bloedvat is een trombose 
aanwezig achter de manchet. N=2. 
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5. Discussie en conclusies 

Bij de eerste simulatie, figuur ( 4.1 ), is een snelle drukafname te zien in alle 
segmenten van het bloedvat, die zich voor de manchet bevinden (hoge druk). Hierbij 
wordt de druk zelfs negatief. Volgens vergelijking (2.23) betekent dit, dat er meer 
bloed uit het segment stroomt dan er in is gestroomd, zodat er zich een negatieve 
hoeveelheid bloed in een bloedvatsegment bevindt. Dit is niet realistisch. De 
negatieve druk, die in dit model naar voren komt, wordt veroorzaakt door de 
constante straal en dus constante weerstand, inductie en capaciteit in de 
segmenten. In werkelijkheid neemt de straal van het bloedvat af bij afnemende druk, 
waardoor de weerstand stijgt en de capaciteit afneemt. 

De tijd die nodig is om vanaf t=O s. de rustsituatie te bereiken is in dit model 
7,5 seconden. Dit is aanzienlijk sneller dan wat in de praktijk gemeten wordt voor 
een been. Afhankelijk van o.a. de dikte van het been, en de manchetdruk, duurt dit 
bij een patient met gezonde vaten ongeveer 30 seconden. Het tijdsverschil wordt 
onder andere veroorzaakt door het grote aantal vaten en capillairen dat zich in een 
been bevinden, terwijl het model uit slechts één bloedvat bestaat. Daarnaast zal 
door de hoge veneuze en dus ook capillaire druk, vocht uit de capillairen treden. 
Wanneer de manchet vervolgens leegloopt en de druk in het veneuze systeem 
daalt, dan zal weer vocht uit het weefsel in de capillairen opgenomen worden om 
vervolgens via de venen uit het been weg te stromen. Hierdoor wordt de tijd die 
nodig is om in de rustsituatie te komen langer. 

Wanneer een zelfde meting verricht wordt met een andere straal van het 
bloedvat, dan blijkt dat bij een kleinere straal de oscillaties kleiner worden, en de tijd, 
die nodig is om de rustsituatie te bereiken, ook kleiner wordt (figuren (4.3) en (4.4). 
Bij een kleinere straal is de hoeveelheid bloed die zich in het bloedvat bevindt 
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kleiner en de weerstand groter. Hierdoor is de hoeveelheid bloed die wegstroomt na 
openen van de manchet kleiner en zijn de bloedstroomsnelheden lager. 

In de literatuur wordt een dergelijk proces, het leeglopen van een been na 
manchetafsluiting, beschreven door Brakkee [BRA-82]. Hierin wordt het gehele been 
benaderd door een serieschakeling van segmenten opgebouwd uit een weerstand 
met parallel een condensator. De manchet wordt in het model ingebracht door het 
vergroten of verkleinen van de weerstand van een segment. Er zijn twee verschillen 
tussen het model gebruikt doorBrakkeeen het model dat nu gebruikt is. Ten eerste 
wordt de inductie (L) volledig buiten beschouwing gelaten, en ten tweede wordt de 
invloed van de manchet op de capaciteit van het betreffende segment niet 
meegenomen. Het resultaat van het leeglopen van een bloedvat wordt in dat geval 
een exponentieel aflopende curve, in tegenstelling tot de oscillerende curve van 
figuur (4.1a). Dit verschil wordt veroorzaakt door het opnemen van de inductie in het 
model. Wanneer in het hier gebruikte model voor elk segment de inductie 
verwaarloosd wordt, dan krijgt de drukafname een exponentieel verloop (figuur 
(4.5)), overeenkomstig aan Brakkee. In dat geval wordt de tijd die het bloedvat nodig 
heeft om de rustsituatie te bereiken nog korter, namelijk 0,5 s. 

In de praktijk worden oscillaties, zoals in figuur (4,1 a), niet waargenomen. 
Dit komt doordat bij de simulatie direct de druk in het bloedvat bepaald wordt, terwijl 
tijdens de metingen in de praktijk de omtrek van het been bepaald wordt. Oscillaties 
van verschillende vaten kunnen tegen elkaar wegvallen en omliggend weefsel zorgt 
dan voor demping en vertraging van de omtrekverandering van het been. Hiermee is 
in dit model geen rekening gehouden. 

Wanneer we in het bloedvat benaderen door slechts 3 segmenten, dan 
dempen de oscillaties sneller uit (figuur (4.6)), echter de grootte en snelheid van de 
eerste oscillatie is gelijk aan die van het model opgebouwd uit 4 segmenten. In 
eerste instantie zijn de drukafnamen van de twee segmenten voor de manchet in 
beide modellen gelijk. Pas vanaf het moment dat de druk in het vierde segment 
begint af te nemen ontstaan er verschillen in de oscillaties van beide modellen. In 
het model opgebouwd uit 3 segmenten zorgen de grote capillaire weerstand Ro en 
constante arteriële druk Pa voor demping van de oscillaties. In het model opgebo~d 
uit vier segmenten bevinden zich echter drie segmenten tussen de manchet en de 
grote weerstand. De druk in dit derde segment voor de manchet oscilleert ook, 
waardoor de invloed van de weerstand en constante arteriële druk en dus de 
demping in dit model kleiner is. Wanneer een bloedvat dus opgebouwd wordt uit 
meerdere segmenten wordt de demping van de oscillaties, veroorzaakt door de 
capillaire weerstand Ro en constante arteriële druk Pa kleiner. Dit betekent dat een 
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model opgebouwd uit vier segmenten beter gebruikt kan worden dan een model 
opgebouwd uit drie segmenten. 

Vergelijking we de simulaties van het model, waarbij N=2 (figuur ( 4.1 a)), met 
dat waarbij N=4 (figuur (4.7)), dan dempen de oscillaties in het tweede model sneller 
uit (5 s.) dan in het eerste model (7,5 s.). Ook bij deze simulatie worden de drukken 
in de segmenten negatief. Verder blijkt dat de begindruk voor segment vier nu 38,2 
mmHg is, terwijl bij het model met N=2 de begindruk voor het vierde segment 42, 1 
mmHg is. Daarnaast is de drukval over segment vier kleiner voor het N=4 model: 
35,5 mmHg tegen 39,6 mmHg. Hetzelfde geldt voor de drukval over de segmenten in 
de rustsituatie: 3,3 mmHg voor N=4 model, 3,9 mmHg voor N=2 model. Vergelijken 
we verder de flow rate en stroomsnelheden (tabel 4.1 en 4.2) met elkaar, dan bijkt 
dat de flow rate bij het model met N=4 groter is, zowel in de beginsituatie met 
segment vier half dicht en in de rustsituatie. Daarnaast is de snelheid in de 
binnenste cylinders van het N=4 model kleiner dan de snelheid in de binnenste 
cylinder in het N=2 model, met name in de rustsituatie waarbij de flow rate het 
grootst is. De grotere flow rate wordt hier veroorzaakt doordat de dwarsdoorsnede 
waardoor het bloed stroomt bij het 4 cylinder-model groter is {0,37 cm2

) dan bij het 2 
cylinder-model {0,22 cm2

). Kijken we verder naar de figuren (4.2) en (4.8) dan levert 
het model met N=4 een betere benadering op voor het parabolische snelheidsprotiel 
dan het N=2 model, hoewel geen grote veranderingen in het druk- en 
stromingsverloop waar te nemen zijn. Een vergroting van het a~ntal cylinders leidt 
echter tot een uitbreiding van het model, waardoor de rekentijd aanzienlijk wordt 
vergroot (ongeveer een factor 4 tijdsverschil tussen model N=2 en model N=4). 
Hierdoor is uitbreiding van het aantal cylinders waarmee het parabolische 
snelheidsprotiel benaderd wordt op dit moment niet noodzakelijk. Een aanpassing in 
de benadering van het been, waarbij de starre vaatwand wordt vervangen door een 
elastische vaatwand, levert naar verwachting meer overeenstemming met de praktijk 
op. 

Door de parameters in te vullen in de vergelijkingen (2.38) en (2.42) voor de 
stationaire relatie tussen transmurale druk en dwarsdoorsnede van het bloedvat, 
wordt figuur (4.9) verkregen. Hierbij vindt de overgang tussen gedeeltelijk 
dichtgeklapt en open bloedvat plaats bij een transmurale druk van 1 0 mmHg, waarQij 
de straal r0=4 mm is. Hierbij is duidelijk dat de dwarsdoorsnede van het bloedvat niet 
nul wordt, in tegenstelling tot figuur (2.9). De minimale doorsnede is in dit geval 0,14 
cm3

. Hiermee wordt voorkomen dat de straal van het bloedvatseg.ment kleiner wordt 
dan 1 mm. Wanneer dit wel het geval is, gedraagt bloed zich niet meer als een 
homogene vloeistof en zijn de hemodynamische vergelijkingen (2.4) en (2.5) niet 
meer geldig. 
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Door in het model de vaatwand elasticiteit op te nemen, wordt de druk in de 
verschillende segmenten niet meer negatief (figuur (4.10a)}. De minimale druk is dan 
7,7 mmHg in segment drie. Op dat moment is de straal van dit segment afgenomen 
tot 3,06 mm. Verder blijkt dat het sterk oscillerende gedrag van het model met starre 
vaatwand verdwenen is. Er is slechts een kleine oscillatie aanwezig in het 
drukverloop van de segmenten twee en drie. Met dit model is tevens de relatieve 
volumeverandering te bepalen als functie van de tijd. In praktijk is dit ook hetgeen er 
gemeten wordt. In figuur (4.11) zijn alleen de relatieve volumeveranderingen van de 
segmenten één en twee afgebeeld, omdat alleen deze segmenten zich voor de 
manchet bevinden, aan de kant waar de rektouwtjes bevestigd worden. De curves 
van beide segmenten zijn vergeleken met metingen uit de praktijk. Van 12 patiënten 
was de volumeverandering tijdens de meting uitgeschreven met een x-t schrijver. 
Hierbij vertonen de meeste metingen een patroon gelijk aan die van segment één: 
een daling van de curve tot vlak onder de rustsituatie, waarna een het volume weer 
toeneemt tot de evenwichtssituatie bereikt is. Bij 1 patiënt is echter een "hobbel" 
zichtbaar, die overeenkomt met de curve van segment twee. Daarnaast is bij drie 
patiënten een lichte knik waar te nemen in de curve. In figuur (4.11) zien we een 
relatieve volumeverandering in de beginsituatie van segment één van 200%, en van 
segment twee van 249%. Het volume van segment één is 35,2 cm3

, evenals het 
volume van segment twee. Het verschil in relatieve volumetoename wordt 
veroorzaakt door het verschil in volume in de rustsituatie: 11,7 cm3 bij segment één, 
en 1 0,1 cm3 bij segment twee. Hierdoor zijn de absolute waarden van de relatieve 
volumeverandering van verschillende segmenten niet direct met elkaar te 
vergelijken. Deze volumeverandering is aanzienlijk groter dan gemeten wordt bij een 
heel been: 3 tot 4%. Dit verschil wordt veroorzaakt door het bot en weefsel dat niet 
uitzet bij drukvergroting en zich wel in het been bevindt. Hierdoor wordt het volume 
dat door de rektouwtjes omhult wordt groter, terwijl de volumetoename gelijk blijft. 
Door E.J.Effeney [EFF-84] is een relatieve volumeverandering van de veneuze 
diameter van 50 - 200 % gevonden bij patiënten met een normaal iliofemoraal 
veneus systeem. De waarden die gevonden zijn in de simulaties zijn een factor 2 
groter. Dit verschil kan veroorzaakt zijn door andere bloedvaten en weefsel, die 
volumetoename van een bloedvat tegenwerken. 

Verder blijkt de druk in de segmenten voor de manchet 7,3 mmHg hoger te 
zijn dan de manchetdruk. Dit wordt veroorzaakt doordat in het model de druk Pma, de 
druk waarbij de vene de ronde vorm aanneemt, ingesteld is op 10 mmHg. Voor 
segment drie betekent dit, dat ten gevolge van de manchetdruk de straal verminderd 
is tot 2,0 mm bij een transmurale druk van 7,4 mmHg, terwijl in de rustsituatie de 
straal 4,9 mm is bij een rustdruk van 11,3 mmHg. Het verband tussen de straal van 
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systeem niet meer stabiel en gedraàgt het model zich chaotisch. Behalve een twee 
keer zo kleine tijdstap leidt vooral het grotere aantal rekenstappen in het model met 
vaatwand-elasticiteit tot een grotere tijd die nodig is voor berekening van de 
simulatie. Een simulatie van t=-1 tot t=20 s. berekent een pentium 100MHz computer 
in 35 minuten. De tijd die nodig is om tot de beginsituatie te komen varieert echter 
van een paar uur tot enkele dagen, afhankelijk van de veranderingen in parameters. 
Deze tijd wordt gehalveert wanneer het mogelijk is voor berekening van de straal 
een keuze te maken tussen vergelijking (2.37) en (2.40). In het huidige programma 
moet eerst met beide vergelijkingen een straal bepaald worden en wordt vervolgens 
slechts een van de twee resultaten gebruikt. Dat is in feite dubbel werk. 

Met de beschreven modellen is het mogelijk de meting van veneuze 
uitstroom bij patiënten te simuleren met het programma Anaconda. Hierbij is het 
been echter nog sterk vereenvoudigd tot een bloedvat. Door een of meerdere 
parameters te variëren, kan de invloed van deze parameter( s) bepaald worden. Het 
is echter niet mogelijk met Anaconda een simulatie uit te voeren waarbij het bloedvat 
is opgebouwd uit vier segmenten, elk bestaande uit vier cylinders. Dit betekent 
tevens dat verdere uitbreiding van het model in Anaconda ook niet mogelijk is. 
Wanneer er echter van een ander simulatieprogramma gebruik gemaakt kan worden 
moet het wel mogelijk zijn het model uit te breiden om zo beter de meting van een 
been te simuleren. 
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7. Technology assessment 

Een groot deel van de bevolking krijgt te maken met veneus vaatlijden. Dit 
vaat I ijden hangt samen met een chronisch verhoogde veneuze druk. Deze druk kan 
direct gemeten worden door ter plekke, in een vene, een catheter aan te brengen, 
aangesloten op een manometer. Hoewel deze invasieve methode betrouwbare 
uitkomsten geeft betreffende de veneuze druk, kleven er een aantal praktische 
bezwaren aan: Bij de invasieve meting wordt een catheter in het bloedvat gebracht. 
Hierdoor kan het vat (verder) beschadigd worden. Daarnaast moeten invasieve 
metingen verricht worden door een arts. Hierdoor komt deze manier van meten niet 
voor routinematig onderzoek in aanmerking. 

Hoewel het niet mogelijk is op een directe wijze, non-invasief de druk te 
meten, bestaan hier wel indirecte methoden voor. Een aantal daarvan wordt in het 
ziekenhuis gebruikt voor patiëntenonderzoek. Hoewel aan de hand van deze 
metingen uitspraken gedaan worden over het veneuze vaatstelsel van een patiënt, 
is de invloed van verschillende fysiologische parameters op de resultaten nog niet 
volledig bekend. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de invloed van veneuze druk, veneuze 
bloedstroming, pompfunctie en werking van de kleppen is tijdens deze stage een 
fysisch model opgesteld voor het veneuze systeem. De elementen die in dit model 
gebruikt worden hebben allen een directe link naar de fysiologie. Met behulp van de 
hemodynamica en een elasticiteitsrelatie voor de vaatwand is het mogelijk een 
eenvoudig model op te stellen van een bloedvat. Door vervolgens één of meer 
parameters te veranderen kan de invloed van de betrefteAde parameters bepaald 
worden. Op deze manier is mogelijk een aantal veranderingen van het bloedvat, die 
aanleiding geven tot veneus vaatlijden, te simuleren. 
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Omrekening eenheden 

In de medische literatuur wordt regelmatig gebruik gemaakt van andere 
eenheden dan die uit het S.l. stelsel. In enkele gevallen wordt dit gedaan omdat de 
getallen in S.l. eenheden niet goed hanteerbaar zijn (zoals mmHg in vergelijking met 
Pa). Daar de bloeddruk gemeten wordt in mmHg, zal deze eenheid verder 
aangehouden worden. Voor waarden van constanten en andere variabelen wordt 
echter gewerkt met S.l. eenheden. In de literatuur wordt meestal gerekend in het 
CGS stelsel. Hiertoe moeten de volgende omrekeningstadoren gebruikt worden: 

1 dyne (dyn) = 10"5 N = 1cm.gr/s2 

1 poise (P) = 10"1 kg/(m.s) = 1 gr/(cm.s) 
1 mmHg = 1 ,333.1 02 Pa 
1 dyn/cm2 = 0,1 N/m2 =1 gr/(cm.s2

) = 7,5.10-4 mmHg 

De vergelijking, die de beweging van het bloed door de venen beschrijft, heeft 
een sterke overeenkomst met de wet van Ohm. De evenredigheden die hierbij 
gelden zijn weergegeven in tabel (8.1 ). 
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Tabel 8.1: Vergelijking hemodynamische grootheden met elektrische grootheden. 

Vloeistof Electrisch 

variabele dimensie CGS omrekening SI variabele dimensie SI 

druk p dyn/cm2 0,1 Pa spanning V V=kgm2
/( s3 A) 

flow rate f cm3/s 10-ö m3/s stroom I 1=10"5 m3/s 
dichtheid per opp. gr/cm5 107 kg/m5 inductie L H=kgm2/(s2A2

) 

eenheid p/A 

weerstand per lengte dyn.s/cm6 107 Ns/m6 weerstand R fl=kgm2/(s3A2
) 

eenheid öR!öz 
rekbaarheid per cm4.dyn 10"13 m4N capaciteit C F=s4A2/(m2kg) 
lengte eenheid öA/öz 
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Programma voor verkleinen ASCI-file 

Het programma, Filter, dat gebruikt wordt om een ASCI-file van 1.000 of meer 
getallen in te korten, is gemaakt in Turbo Pascal en is hieronder in tekst 
weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee andere programma's, 
Syserror en Sysmsg, waarmee fouten die optreden in tekst op het scherm vermeld 
worden. 

program filter; 

Uses Syserror; 

procedure open bestanden: 
begin 

assign (input, paramstr (1)); 
reset (input); 
assign (output, paramstr (2)); 
rewrite (output); 

end; 

tunetion NumStr Cs : string) : integer: 
var 

result : integer; 
numlength : integer; 

begin 
Val (s, result, numlength); 
NumStr := result; 

end; 

procedure schrijfregel Cs : string); 
var 
p: integer; 

begin 
repeat 

p := pos(.', s); 
if p > 0 then 
s[p] := ','; 

until p <= 0; 
writeln (s); 

end; 

procedure kopieer en filter: 
var 

s :string; 
i :integer; 
factor : integer; 

begin 

59 



Appendix 

factor := NumStr (ParamStr (3)); 
i:= 0; 
while not eof do 
begin 
i:= i+ 1; 
readln (s); 
if i= 1 then 

schrijfregel (s); 
if i >= factor 
then i:= 0; 

end; 
end; 

procedure sluit bestanden: 
begin 

close (input); 
close (output); 

end; 

procedure showhelp: 
begin 
writeln Ckopieert een ascii bestand en'); 
writeln C1: kort langere reg~ls in tot 255 tekens1; 
writeln C2: vervangt alle punten door een komma1; 
writeln C3: kopieert slechts 1 van de n regels1; 
writeln (' v·:.arbij n de reductiefactor is) 
writeln; 
writeln Cgebruik: filter leesbestand schrijfbestand reductiefactor1; 

end; 

{hoofprocedure l 
begin 
if (paramstr (1) = '/?1 or 

(paramstr (1) = '-?') or 
(paramstr (1) = '?1 then 

showhelp 
el se 
begin 

open_bestanden; 
kopieer_en_filter; 
sluit_bestanden; 

end; 
end. 
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Anaconda modellen 

In deze appendix worden de Anaconda programma's voor de simulaties van 
veneuze uitstroom weergegeven in tekst. 

Model van 4 L-segmenten, N=2 

.. 
- w 

I l l ' l C • l 

~~~~~~-
'. '· ll .. " 

Figuur 8.1: Analoog schema van bloedvat zoals ingevoerd voor het model met starre 
vaatwand en N=2. 

Structure: 
dpa= SUM: pa, -p1 
fO= OI V: dpa, RO 
int11= INT: fO, -f1 
p1= OI V: int11, C1 
int12= INT: p1, -p2, -Rf1 
f1= DIV: int12, L1 
Rf1= MUL: R1, f1 
int21= INT: f1' -f2 
p2= DIV: int21, C2 
int22= INT: p2, -p3, -Rf2 
f2= OI V: int22, L2 
Rf2= MUL: R2, f2 
int31= INT: f2, -f3 
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p3= OI V: int31, C3 
int32= INT: p3, -p4, -Rf3 
f3= OI V: int32, L3 
Rf3= MUL: R3, f3 
int41= INT: f3, -f4 
p4= DIV: int41, C4 
C4= REL: C4+, C4+, C4-, t 
t= TIM 
int42= INT: p4, -pS, -Rf4 
f4= OI V: int42, L4 
L4= REL: L4+, L4+, L4-, 
Rf4= MUL: R4, f4 
R4= REL: R4+, R4+, R4-, t 
intS1= INT: f4, -fS 
pS= OI V: intS1, CS 
fS= OI V: pS, RS 

Grafisch: 
druk1= PLT: p1 
uit1= OUT: p1 
druk2= PLT: p2 
uit2= OUT: p2 
druk3= PLT: p3 
uit3= OUT: p3 
druk4= PLT: p4 
uit4= OUT: p4 
drukS= PLT: pS 

Constanten: 
pa= CON: 133333.3 
RO= CON: 900 
C1= CON: 1.00SE-4 
L1= CON: 44.8 
R1= CON: 44.1 
C2= CON: 1.00SE-4 
L2= CON: 44.8 
R2= CON: 44.1 
C3= CON: 1.00SE-4 
L3= CON: 44.8 
R3= CON: 44.1 
C4+= CON: 1.00SE-4 
C4-= CON: 1.260E-S 
L4+= CON: 44.8 
L4-= CON: 179.2 
R4+= CON: 44.1 
R4-= CON: 70S.6 
CS= CON: 1.00SE-4 
RS= CON: 44.1 

Beginwaarden Qarameters: 
int11: 6.632321S740 
int12: 33S2.038070S 
int21: 6.30070S4980 
int22: 33S2.0380709 
int31: S.9690894193 
int32: 33S2.038071 0 
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int41: 0.7067877019 
int42: 13408.152284 
int51: 0.3316160788 
C4: 10.0 
L4: 10.0 
R4: 10.0 
druk1: 0, 70000 
druk2: 0, 70000 
druk3: 0, 70000 
druk4: 0, 70000 
druk5: 0, 70000 
uit1: 1 
uit2: 2 
uit3: 3 
uit4: 4 

Time: 
9.0 
30.0 
1.0E-04 

Channels: 
1: 
2: 
3: 
4: 

uitv1.DAT 
uitv2.DAT 
uitv3.DAT 
uitv4.DAT 

Model van 4 L-segmenten, N=4 

Appendix 

Het analoge schema van de opbouw van het bloedvat is een 
aaneenschakeling van vier analoge schema's zoals afgebeeld in figuur (2.9) op de 
zelfde manier als bij het model met N=2 is gebeurt (zie figuur (8.1 )). 

Structure: 
dpO= SUM: pO, -p1 
fO= Dl V: dpO, RO 
int10= INT: fO, -f1 
p1= Dl V: int10, C1 
dp1= SUM: p1, -p2 
int11= INT: dp1, f12R1/3, -f11R1 
f12R1/3= MUL: f12, R1/3 
R1/3= Dl V: R1, 3 
f11R1= MUL: f11' R1 
f11= Dl V: int11, L1 
int12= INT: dp1, f11R1/3, f132R1/15, -f12R1/3 
f11 R1/3= MUL: f11' R1/3 
f132R1/15= MUL: f13, 2R1115 
2R1/15= Dl V: R1, 15/2 
f12= DIV: int12, L1/3 
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L1/3= OI V: L1, 3 
int13= INT: dp1, f122R1/15, -f13R1/5 
f122R1/15= MUL: f12, 2R1/15 
f13R1/5= MUL: f13, R1/5 
R1/5= DIV: R1, 5 
f13= Dl V: int13, L1/5 
L1/5= OI V: L1, 5 
f1= SUM: f11' f12, f13 
int20= INT: f1' -f2 
p2= Dl V: int20, C2 
dp2= SUM: p2, -p3 
int21= INT: dp2, f22R2/3, -f21R2 
f22R2/3= MUL: f22, R213 
R213= OI V: R2, 3 
f21R2= MUL: f21, R2 
f21= Dl V: int21, L2 
int22= INT: dp2, f21R2/3, f232R2/15, -f22R2/3 
f21R2/3= MUL: f21, R2/3 
f232R2/15= MUL: f23, 2R2/15 
2R2/15= Dl V: R2, 15/2 
f22= Dl V: int22, L213 
L213= Dl V: L2, 3 
int23= INT: dp2, f222R2115, -f23R2/5 
f222R2/15= MUL: f22, 2R2/15 
f23R2/5= MUL: f23, R2/5 
R2/5= Dl V: R2, 5 
f23= OI V: int23, L215 
L215= OI V: L2, 5 
f2= SUM: f21' f22, f23 
int30= INT: f2, -f3 
p3= Dl V: int30, C3 
dp3= SUM: p3, -p4 
int31= INT: dp3, f32R3/3, -f31R3 
f32R3/3= MUL: f32, R3/3 
R3/3= OI V: R3, 3 
f31R3= MUL: f31, R3 
f31= Dl V: int31, L3 
int32= INT: dp3, f31R3/3, f332R3/15, -f32R3/3 
f31 R3/3= MUL: f31, R3/3 
f332R3/15= MUL: f33, 2R3115 
2R3/15= Dl V: R3, 15/2 
f32= DIV: int32, L3/3 
L3/3= Dl V: L3, 3 
int33= INT:· dp3, f322R3/15, -f33R3/5 
f322R3/15= MUL: f32, 2R3/15 
f33R3/5= MUL: f33, R3/5 
R3/5= Dl V: R3, 5 
f33= Dl V: int33, L3/5 
L3/5= OI V: L3, 5 
f3= SUM: f31, f32, f33 
int40= INT: f3, -f4 
p4= OI V: int40, C4 
C4= REL: C4-, C4-, C4+, t 
t= TIM 
dp4= SUM: p4, -p5 
int41= INT: dp4, f42R4/3, -f41R4 
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f42R4/3= MUL: f42, R4/3 
R4/3= OI V: R4, 3 
R4= REL: R4-, R4-, R4+, 
f41R4= MUL: f41, R4 
f41= OI V: int41, L4 
L4= REL: L4-, L4-, L4+, t 
int42= INT: dp4, f41R4/3, f432R4/15, -f42R4/3 
f41R4/3= MUL: f41, R4/3 
f432R4/15= MUL: f43, 2R4/15 
2R4/15= OI V: R4, 15/2 
f42= OI V: int42, L4/3 
L4/3= OI V: L4, 3 
int43= INT: dp4, f422R4/15, -f43R4/5 
f422R4/15= MUL: f42, 2R4115 
f43R4/5= MUL: f43, R4/5 
R4/5= OI V: R4, 5 
f43= DIV: int43, L4/5 
L4/5= OI V: L4, 5 
f4= SUM: f41, f42, f43 
int50= INT: f4, -f5 
p5= OI V: int50, CS 
f5= DIV: p5, R5 

Grafisch: 
dr1= MUL: p1, mmHg 
druk1= PLT: dr1 
uit1= OUT: dr1 
dr2= MUL: p2, mmHg 
druk2= PLT: dr2 
uit2= OUT: dr2 
dr3= MUL: p3, mmHg 
druk3= PLT: dr3 
uit3= OUT: dr3 
dr4= MUL: p4, mmHg 
druk4= PLT: dr4 
uit4= OUT: dr4 
dr5= MUL: p5, mmHg 
druk5= PLT: dr5 

Constanten: 
3= CON: 3.0 
5= CON: 5.0 
15/2= CON: 7.50 
mmHg= CON: 7.50E-4 
pO= CON: 133333.3 
RO= CON: 900 
C1= CON: 1.005E-4 
L1= CON: 243.7 
R1= CON: 1306 
C2= CON: 1.005E-4 
L2= CON: 243.7 
R2= CON: 1306 
C3= CON: 1.005E-4 
L3= CON: 243.7 
R3= CON: 1306 
C4-= CON: 1.005E-4 
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C4+= 
L4-= 
L4+= 
R4-= 
R4+= 
CS= 
RS= 

CON: 
CON: 
CON: 
CON: 
CON: 
CON: 
CON: 

2.51E-5 
243.7 
974.8 
1306 
20896 
1.005E-4 
44.1 

Beginwaarden parameters: 
int11: 3124.2704697 
int12: 2603.5586251 
int13: 1562.1349752 
int20: 5.3889659171 
int21: 3124.2734963 
int22: 2603.5616635 
int23: 1562.1378419 
int1 0: 5.6694152351 
C4: 10.0 
L4: 10.0 
R4: 10.0 
int30: 5.1085268060 
int31: 3124.2619100 
int32: 2603.5500324 
int33: 1562.1268778 
int40: 1.2058109704 
int41: 12497.091616 
int42: 10414.244127 
int43: 6248.5474575 
intSO: 0.3409176244 
druk1: 0, 50.0 
druk2: 0, 50.0 
druk3: 0, 50.0 
druk4: 0, 50.0 
drukS: 0, 50.0 
uit1: 1 
uit2: 2 
uit3: 3 
uit4: 4 

Time: 
9.0 
30.0 
1.0E-04 

Channels: 
1: 
2: 
3: 
4: 
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Model van 3 L-segmenten met vaatwand-elastisiteits relatie 

Figuur 8.2: Analoge schema voor opbouw bloedvat in segmenten met N=2. 

r •. e " 
~-----'-------~ ATT t-----'--~ SQT f---,L-~ r.> t..o 

11: 

Figuur 8.3: Analoge schema voor elasticiteits relatie van open bloedvat. 
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Figuur 8.4: Analoge schema voor elasticiteits relatie van gedeeltelijk dichtgeklapt 
bloedvat. 

Structuur: 

Hemodïnamica: 
dpa= SUM: pa, -p1 
fO= DIV: dpa, RO 
int11= INT; fO, -f1 
p1= Dl V: int11, C1 
C1= MUL: C10/h1, (r1)2, r1 
C10/h1= Dl V: C10, h1 
(r1)2= SQR: r1 
int12= INT: p1, -p2, -Rf1 
f1= Dl V: int12, L1 
L1= DIV: L10, (r1)2 
Rf1= MUL: R1, f1 
R1= Dl V: R10, (r1)4 
(r1)4= SQR: (r1)2 
int21= INT: f1, -f2 
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p2= OI V: int21, C2 
C2= MUL: C20/h2, (r2)2, r2 
C20/h2= OI V: C20, h2 
(r2)2= SQR: r2 
int22= INT: p2, -p3, -Rf2 
f2= OI V: int22, L2 
L2= OI V: l20, (r2)2 
Rf2= MUL: R2, f2 
R2= Dl V: R20, (r2)4 
(r2)4= SQR: (r2)2 
int31= INT: f2, -f3 
p3= OI V: int31, C3 
C3= MUL: C30/h3, (r3)2, r3 
C30/h3= OI V: C30, h3 
(r3)2= SQR: r3 
int32= INT: p3, -p4, -Rf3 
f3= OI V: int32, L3 
L3= OI V: L30, r3)2 
Rf3= MUL: R3, f3 
R3= OI V: R30, (r3)4 
(r3)4= SQR: (r3)2 
int41= INT: f3, -f4 
p4= OI V: int41, C4 
C4= MUL: C40/h4, (r4)2, r4 
C40/h4= Dl V: C40, h4 
(r4)2= SQR: r4 
f4= OI V: p4, R4 
R4= OI V: R40, (r4)4 
(r4)4= SQR: (r4)2 

Vaatwand elasticiteits relatie 
segment 1: 
r1= REL: r1>r10, r1>r10, r1<r10, r1del 
r1del= DEL: r1 
r1>r10 
som1>= SUM: deel11>, -deel21> 
2rsom1>= MUL: 2, r10, som1> 
2rsom1>/n= OI V: 2rsom1>, n 
A1>A10= INT: 2rsom1>/n 
divA1>A10= OI V: A1>A10, pi 
r1>r10= SQT: divA1>A10 
p1>= REL: p1, p1, p10, r1del 
dp1>= SUM: p1>, -p10 
dp1A1>A10= MUL: dp1>, A1>A10 
{h10)2= SQR: h10 
2rh10= MUL: 2, r10, h10 
somh1= SUM: (h10)2, 2rh10, divA1>A10 
wortelh1= SQT: somh1 
h1>h10= SUM: wortelh1, -r1>r10 
h1= REL: h1>h10, h1>h10, h10, r1del 
deel11>= OI V: dp1A1>A10, h1 
r1>r10piE= MUL: r1>r10, pi, E 
r1>r10Eik= OI V: r1>r10piE, k 
dr1= SUM: r1>r10, -r10 
e1= OI V: dr1, r10 
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ke1= MUL: k, e1 
exp1= EXP: ke1 
exp1-1= SUM: exp1, -1 
deel21>= MUL: r1>r10Eik, exp1-1 
r1<r10 
p1<= REL: p10, p10, p1, r1del 
dp1<= SUM: p1<, -p10 
som1<= SUM: dp1<, -1-macht 1 kp 
2rAsom1<= MUL: 2, r10, A10, som1< 
A10= MUL: pi, r10, r10 
2rsom1</nh= OI V: 2rAsom1<, nh10 
nh10= MUL: n, h10 
A1<A10= INT: 2rsom1</nh 
divA1<A10= DIV: A1<A10, pi 
r1<r10= SQT: divA1<A10 
A1<A10/A10= OI V: A1<A10, A10 
macht1= PWR: A1<A10/A10 
1-macht1= SUM: 1' -macht1 
1-macht1 kp= MUL: 1-macht1, kp1 
kp1= OI V: kpt1, kpn1 
kpt1= MUL: h10, E 
kpn1= MUL: 3, r10 

segment 2 
r2= REL: r2>r20, r2>r20, r2<r20, r2del 
r2del= DEL: r2 
r2>r20 
som2>= SUM: deel12>, -deel22> 
2rsom2>= MUL: 2, r20, som2> 
2rsom2>/n= OI V: 2rsom2>, n 
A2>A20= INT: 2rsom2>/n 
divA2>A20= OI V: A2>A20, pi 
r2>r20= SQT: divA2>A20 
p2>= REL: p2, p2, p20, r2del 
dp2>= SUM: p2>, -p20 
dp2A2>A20= MUL: dp2>, A2>A20 
(h20)2= SQR: h20 
2rh20= MUL: 2, r20, h20 
somh2= SUM: (h20)2, 2rh20, divA2>A20 
wortelh2= SQT: somh2 
h2>h20= SUM: wortelh2, -r2>r20 
h2= REL: h2>h20, h2>h20, h20, r2del 
deel12>= OI V: dp2A2>A20, h2 
r2>r20piE= MUL: r2>r20, pi, E 
r2>r20Eik= OI V: r2>r20piE, k 
dr2= SUM: r2>r20, -r20 
e2= OI V: dr2, r20 
ke2= MUL: k, e2 
exp2= EXP: ke2 
exp2-1= SUM: exp2, -1 
deel22>= MUL: r2>r20Eik, exp2-1 
r2<r20 
p2<= REL: p20, p20, p2, r2del 
dp2<= SUM: p2<, -p20 
som2<= SUM: dp2<, -1-macht2kp 
2rAsom2<= MUL: 2, r20, A20, som2< 
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A20= MUL: pi, r20, r20 
2som2</nh= Dl V: 2rAsom2<, nh20 
nh20= MUL: n, h20 
A2<A20= INT: 2rsom2</nh 
divA2<A20= Dl V: A2<A20, pi 
r2<r20= SQT: divA2<A20 
A2<A20/A20= Dl V: A2<A20, A20 
macht2= PWR: A2<A20/A20 
1-macht2= SUM: 1' -macht2 
1-rnacht2kp= MUL: 1-macht2, kp2 
kp2= Dl V: kpt2, kpn2 
kpt2= MUL: h20, E 
kpn2= MUL: 3, r20 

segment 3 
r3= REL: r3>r30, r3>r30, r3<r30, r3del 
r3del= DEL: r3 
p3-p3m= SUM: p3, -p3m 
p3m= REL: p3ml, p3mh, p3mh, t 
t= TIM 
r3>r30 
som3>= SUM: deel13>, -deel23> 
2rsom3>= MUL: 2, r30, som3> 
2rsom3>/n= Dl V: 2rsom3>, n 
A3>A30= INT: 2rsom3>/n 
divA3>A30= Dl V: A3>A30, pi 
r3>r30= SQT: divA3>A30 
p3>= REL: p3-p3m, p3-p3m, p30, r3del 
dp3>= SUM: p3>, -p30 
dp3A3>A30= MUL: dp3>, A3>A30 
(h30)2= SQR: h30 
2rh30= MUL: 2, r30, h30 
somh3= SUM: (h30)2, 2rh30, divA3>A30 
wortelh3= SQT: somh3 
h3>h30= SUM: wortelh3, -r3>r30 
h3= REL: h3>h30, h3>h30, h30, r3del 
deel13>= Dl V: dp3A3>A30, h3 
r3>r30piE= MUL: r3>r30, pi, E 
r3>r30Eik= Dl V: r3>r30piE, k 
dr3= SUM: r3>r30, -r30 
e3= Dl V: dr3, r30 
ke3= MUL: k, e3 
exp3= EXP: ke3 
exp3-1= SUM: exp3, -1 
deel23>= MUL: r3>r30Eik, exp3-1 
r3<r30 
p3<= REL: p30, p30, p3-p3m, r3del 
dp3<= SUM: p3<, -p30 
som3<= SUM: dp3<, -1-macht3kp 
2rAsom3<= MUL: 2, r30, A30, som3< 
A30= MUL: pi, r30, r30 
2som3</nh= Dl V: 2rAsom3<, nh30 
nh30= MUL n, h30 
A3<A30= INT: 2rsom3</nh 
divA3<A30= Dl V: A3<A30, pi 
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r3<r30= SQT: divA3<A30 
A3<A30/A30= DIV: A3<A30, A30 
macht3= PWR: A3<A30/A30 
1-macht3= SUM: 1' -macht3 
1-macht3kp= MUL: 1-macht3, kp3 
kp3= OI V: kpt3, kpn3 
kpt3= MUL: h30, E 
kpn3= MUL: 3, r30 

segment 4 
r4= REL: r4>r40, r4>r40, r4<r40, r4del 
r4del= DEL: r4 
r4>r40 
som4>= SUM: deel14>, -deel24> 
2rsom4>= MUL: 2, r40, som4> 
2rsom4>/n= OI V: 2rsom4>, n 
A4>A40= INT: 2rsom4>/n 
divA4>A40= DIV: A4>A40, pi 
r4>r40= SQT: divA4>A40 
p4>= REL: p4, p4, p40, r4del 
dp4>= SUM: p4>, -p40 
dp4A4>A40= MUL: dp4>, A4>A40 
(h40)2= SQR: h40 
2rh40= MUL: 2, r40, h40 
somh4= SUM: (h40)2, 2rh40, divA4>A40 
wortelh4= SQT: somh4 
h4>h40= SUM: wortelh4, -r4>r40 
h4= REL: h4>h40, h4>h40, h40, r4del 
deel14>= OI V: dp4A4>A40, h4 
r4>r40piE= MUL: r4>r40, pi, E 
r4>r40Eik= OI V: r4>r40piE, k 
dr4= SUM: r4>r40, -r40 
e4= OI V: dr4, r40 
ke4= MUL: k, e4 
exp4= EXP: ke4 
exp4-1= SUM: exp4, -1 
deel24>= MUL: r4>r40Eik, exp4-1 
r4<r40 
p4<= REL: p40, p40, p4, r4del 
dp4<= SUM: p4<, -p40 
som4<= SUM: dp4<, -1-macht4kp 
2Asom4<= MUL: 2, r40, A40, som4< 
A40= MUL: pi, r40, r40 
2rsom4</nh= OI V: 2rAsom4<, nh40 
nh40= MUL: n, h40 
A4<A40= INT: 2som4</nh 
divA4<A40= OI V: A4<A40, pi 
r4<r40= SQT: divA4<A40 
A4<A40/A40= OI V: A4<A40, A40 
macht4= PWR: A4<A40/A40 
1-macht4= SUM: 1' -macht4 
1-macht4kp= MUL: 1-macht4, kp4 
kp4= OI V: kpt4, kpn4 
kpt4= MUL: h40, E 
kpn4= MUL: 3, r40 
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Grafisch: 
druk1= MUL: mmHg, p1 
dr1pl= PLT: druk1 
uit1= OUT: druk1 
druk2= MUL: mmHg, p2 
dr2pl= PLT: druk2 
uit2= OUT: druk2 
druk3= MUL: mmHg, p3 
dr3pl= PLT: druk3 
uit3= OUT: druk3 
druk4= MUL: mmHg, p4 
dr4pl= PLT: druk4 
uit4= OUT: druk4 

Constanten: 
1= CON 1.0 
2= CON 2.0 
3= CON 3.0 
pi= CON 3.14 
mmHg= CON 7.50E-4 
pa= CON 133333.3 
RO= CON 900 
C10= CON 9.42E-5 
L10= CON 7.16 
R10= CON 1.13 
r10= CON 0.40 
h10= CON 6.0E-3 
p10= CON 13333.3 
C20= CON 9.42E-5 
L20= CON 7.16 
R20= CON 1.13 
r20= CON 0.40 
h20= CON 6.0E-3 
p20= CON 13333.3 
C30= CON 9.42E-5 
L30= CON 7.16 
R30= CON 1.13 
r30= CON 0.40 
h30= CON 6.0E-3 
p30= CON 13333.3 
C40= CON 9.42E-5 
R40= CON 1.13 
r40= CON 0.40 
h40= CON 6.0E-3 
p40= CON 13333.3 
p3ml= CON 0.0 
p3mh= CON 53333.3 
E= CON 5.0E5 
n= CON 4000 
k= CON 3.0 

Beginwaarden Qarameters: 
int11: 3093.7930507 
int12: 498.12475785 
r1: 0.40 
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r1del: 1.0586189453, 1.0E-5 
h1: 0.40 
p1<: 0.40 
p1>: 0.40 
macht1: -0.667 
A1>A10: 3.5189165839 
A1<A10: 0.5024000075 
int21: 3087.4567865 
int22: 498.35837541 
r2: 0.40 
r2del: 1.0583703435, 1.0E-5 
h2: 0.40 
p2<: 0.40 
p2>: 0.40 
macht2: -0.667 
A2>A20: 3.5172640416 
A2<A20: 0.5024000075 
int31: 8.3859325159 
int32: 13429.257040 
r3: 0.40 
r3del: 0.2038837199, 1.0E-5 
h3: 0.40 
p3<: 0.40 
p3>: 0.40 
macht3: -0.667 
p3m: 10.0 
A3>A30: 0.5023999999 
A3<A30: 0.1305253137 
int41: 4. 7290203591 
r4: 0.40 
r4del: 0.2924899673, 1.0E-5 
h4: 0.40 
p4<: 0.40 
p4>: 0.40 
macht4: -0.667 
A4>A40: 0.5023999999 
A4<A40: 0.2686281963 
dr1pl: 0, 50.0 
dr2pl: 0, 50.0 
dr3pl: 0, 50.0 
dr4pl: 0, 50.0 
uit1: 1 
uit2: 2 
uit3: 3 
uit4: 4 

Time: 
9.0 
30.0 
5.0E-05 

Channels: 
1: uitvoer1. DAT 
2: uitvoer2.DAT 
3: uitvoer3.DAT 
4: uitvoer4.DAT 
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