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Samenvatting 

Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Sint Joseph Ziekenhuis te 
Veldhoven worden ernstig zieke pasgeborenen (neonaten) verpleegd. Ter bewaking 
van de patiënten worden continu fysiologische parameters op een niet invasieve 
manier gemeten, zoals de hartfrequentie, de ademhalingsfrequentie en de zuurstof
saturatie. 

De hartfrequentie wordt bepaald uit de elektrische activiteit van de hartspier. Door 
de impedantie over de borstkas te meten wordt de ademhalingsfrequentie bepaald. De 
zuurstofsaturatie is de verhouding van de hoeveelheid hemoglobine gebonden met 
zuurstof tot de hoeveelheid ongebonden hemoglobine en wordt met behulp van 
lichtabsorptie in een voetje gemeten. 

Veel patiënten op de NICU hebben last van plotselinge dalingen van de hart
frequentie, ademhalingsfrequentie en de zuurstofsaturatie. De relatie tussen de 
parameters tijdens die dalingen is onduidelijk, maar vaak wordt een onrijp 
ademhalingscentrum in de hersenen als oorzaak aangewezen. 

Tijdens dit onderzoek is een correlatiemethode ontwikkeld om het verband tussen de 
hartfrequentie en de ademhalingsfrequentie èn de hartfrequentie en de zuurstof
saturatie te bekijken. Voor 5 patiënten is deze korte termijn methode (in de orde van 
seconden) toegepast en is bepaald welke parameter de initiatiefnemer is. 

De correlatie tussen de hartfrequentie en de ademhalingsfrequentie is overwegend 
negatief. Er is bij de verschillende kinderen geen duidelijke initiatiefnemer. Soms 
daalt de hartfrequentie en soms daalt de ademhalingsfrequentie als eerste. 

Bij de correlatie tussen de hartfrequentie en de zuurstofsaturatie is het omgekeerde 
het geval. De hartfrequentie loopt bij 4 van de 5 patiënten voor op de zuurstof
saturatie. De bijbehorende correlatie is soms positief, soms negatief. 

Om op een objectieve manier naar de patiënt te kijken is een methode ontwikkeld om 
het verloop van parameters te presenteren en om lange termijn correlaties (in de 
orde van dagen) te bekijken. In het verloop is onder andere het beëindigen van de 
beademing terug te vinden. 

Een nadeel van de impedantiemeting van de borstkas voor de bepaling van de 
ademhalingsfrequentie is, dat de diepte van de ademhaling niet bepaald kan worden. 
Daarom is de mogelijkheid onderzocht om de frequentie en de diepte van de 
ademhaling uit de registratie van de volumeverandering in een ledemaat ten gevolge 
van de bloedstroom te bepalen. De ademhalingsfrequentie is wel terug te vinden in de 
volumeverandering. Het blijkt niet mogelijk te zijn om de diepte te bepalen, omdat de 
meetapparatuur het signaal afkomstig van de volumeverandering variabel versterkt. 
De versterkingsfactor daarvan is onbekend. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Het onderzoek, waarvan het verslag nu voor u ligt, is gedaan bij de afdeling Klinische 
Fysica van het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldhoven. Deze afdeling doet onder andere 
onderzoek in samenwerking met het Neonatologisch Centrum. 

Sinds 1988 heeft dit ziekenhuis een Neonatale Intensive Care Unit (NICU), waar op 
dit moment maximaal 10 emstig zieke pasgeborenen (neonaten) kunnen worden 
verpleegd in 10 couveuses. Op de NICU is een netwerk van bewakingsmonitoren 
geïnstalleerd. De afdeling Klinische Fysica heeft samen met de Technische 
Universiteit Eindhoven een informatiesysteem ontwikkeld ten behoeve van het 
Physiologisch Informatie-voorzieningssysteem voor Neonatologisch Onderzoek 
(PINO). Dit systeem is gekoppeld aan het netwerk van bewakingsmonitoren. 

Met dit systeem worden diverse fysiologische parameters, die door de bewakings
monitoren gemeten worden, opgeslagen en verwerkt. Met deze gegevens wordt 
klinisch onderzoek gedaan, o.a. naar het elimineren van signalen uit signalen of het 
correleren van signalen. Verder gaat de aandacht uit naar verstoringen (artefacten) 
van de metingen. 

Doordat het vakgebied Neonatologie (de leer van de ziekten en de behandeling van 
het pasgeborenen) een vrij jong gebied is, kan er nog veel verbeterd worden aan de 
behandeling en de registratie van de voortgang van de patiënt. 

In dit onderzoek gaat de aandacht vooral uit naar de relatie tussen drie fysiologische 
parameters, de hartfrequentie, de ademhalingsfrequentie en de zuurstofsaturatie. 

De hartfrequentie (aantal slagen per minuut) wordt bepaald uit de registratie van de 
elektrische activiteit van de hartspier (ECG of ElektroCardioGram). De meting van 
het ECG gebeurt met behulp van elektrodes, die op de borstkas geplakt worden. 

De ademhalingsfrequentie (aantal per minuut) wordt bepaald uit de meting van de 
impedantie van de borstkas. Ten gevolge van de ademhalingsbeweging, maar ook door 
de hartcyclus verandert de impedantie van de borstkas. Door koppeling met het ECG 
wordt de ademhalingsbeweging bepaald, waaruit de ademhalingsfrequentie wordt 
bepaald. Bij de meting hiervan wordt gebruik gemaakt van de ECG-elektrodes. 

De hoeveelheid hemoglobine, dat zuurstof gebonden heeft als verhouding van de 
totale hoeveelheid heet zuurstofsaturatie (Sa02 in procenten). Het hemoglobine, een 
zuurstofbindende stof, bevindt zich in de erytrocyten (rode bloedcellen). Doordat de 
rode bloedcellen zich in het bloed bevinden, wordt het zuurstof, gebonden aan het 
hemoglobine, getransporteerd naar plaatsen waar zuurstof nodig is. 

De Sa02 worden gemeten met behulp van lichtabsorptie. Door middel van een 
lichtbron wordt licht door een lichaamsdeel (een vinger of voet) gestuurd en weer 
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opgevangen met een lichtgevoelige detector. Aan de hand van de absorptie wordt de 
zuurstofsaturatie bepaald. Deze meetmethode heet pulse oximetrie. 

Deze drie parameters worden continu bewaakt. Een daling in de hartfrequentie, 
ademhalingsfrequentie of zuurstofvoorziening kan irreversibele schade door zuurstof 
tekort veroorzaken aan onder andere de hersenen; het kind kan zelfs overlijden. Het 
voordeel van deze drie parameters, ligt vooral in de mogelijkheid om ze niet-invasief 
te bepalen. Zonder in het kind te prikken, kunnen de drie parameters gemeten 
worden. Het kind heeft er weinig onder te lijden. Dit zijn twee redenen, waarom bij 
ieder kind op de NICU deze parameters bewaakt worden en waarom gekozen is voor 
deze parameters. 

Veel kinderen op de NICU hebben last van bradycardieën (plotselinge vertraging vRn 
de hartactie), apnoes (tijdelijk ophouden van de ademhaling) en hypoxemieën (daling 
van de zuurstofsaturatie). De relatie tussen de parameters tijdens die dalingen en 
gedurende het herstel is onduidelijk. In de literatuur [16] wordt de ademhaling als de 
initiatiefnemer gezien. Door een onrijp ademhalingscentrum schiet de ademhaling te 
kort of is de reactie op een apnoe als gevolg van een onderontwikkeld zenuwstelsel 
tegengesteld. Een apnoe wordt gevolgd door een saturatiedaling en als laatste een 
bradycardie. Het is van belang om te weten welke parameter de veroorzaker van alle 
ellende is, zodat de medicatie erop afgestemd kan worden. Tijdens het onderzoek is 
een correlatiemethode ontwikkeld om de drie bovengenoemde parameters te 
correleren op korte termijn (in de orde van seconden) om zo het verband tussen de 
parameters te bekijken. Hier ligt het zwaartepunt van dit onderzoek. 

Een tweede probleem op de NICU is het volgen van de ontwikkeling van een patiënt 
gedurende het verblijf in het ziekenhuis. De verpleegkundigen schrijven in de status 
op, wat met de patiënt gebeurt en hoe de toestand is. Omdat de manier, waarop naar 
de patiënt gekeken wordt, afhankelijk is van de verpleegkundige, is het gewenst om 
op een objectievere manier naar de patiënt te kijken. Daartoe is een methode 
ontwikkeld om het verloop van de bovengenoemde parameters te presenteren en naar 
lange termijn correlaties te kijken (in de orde van dagen). De figuren, waarin het 
verloop van parameters getoond wordt, heten trajectorieën. 

Een derde probleem is de meting van de ademhalingsdiepte. Omdat de gebruikte 
impedantiemeting onbetrouwbaar is, wordt naar andere methodes gezocht om de 
ademhalingsdiepte te bepalen. Het onderzoek naar de invloed van de ademhaling op 
de bloeddruk is verricht door onder andere J. Schellekeos [5]. In navolging van het 
bloeddrukonderzoek is tijdens dit onderzoek gekeken naar de mogelijkheid om de 
ademhaling uit de registratie van de volumeverandering t.g.v. de bloedstroom in een 
ledemaat (het plethysmogram) te bepalen. 

De opbouw van dit verslag is min of meer traditioneel. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan 
op de achterliggende fysiologie van de drie gemeten parameters. Hoofdstuk 3 
beschrijft het computersysteem op de NICU, de manier van meten en bepalen van de 
drie parameters, de korte en lange termijn correlatiemethodes en de bepaling van de 
ademhaling uit het plethysmogram. De 5 patiënten, die nauwkeurig bekeken zijn, 
staan in de laatste paragraaf van hoofdstuk 3. Daarna volgen in hoofdstuk 4 de 
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resultaten van de correlatiemethodes, de trajectorieën en de ademhaling uit de 
plethysmogram. Het vijfde hoofdstuk bespreekt en beoordeelt de resultaten; er 
worden conclusies getrokken. In het laatste hoofdstuk (6) worden aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2. Theorie 

Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de fysiologie van het hart, de longen en het zuurstof
transport en -voorziening in het licb::tam. De fysiologie wordt niet volledig behandeld, 
slechts het deel, dat van belang is voor dit onderzoek. 

2.1. Het hart 

2.1.1. De noodzaak van het hart 

De functie van het hart is eenvoudig. Het lichaam streeft ernaar het milieu, waarin 
de cellen zich bevinden constant te houden (homeostasis: gelijke toestand). De 
verversing van het milieu en aanvoer van energie wordt verzorgt door het bloed, dat 
in een gesloten buizensysteem (bloedsomloop) loopt. Door de pompwerking van het 
hart blijft het bloed stromen, zodat tekorten aan stoffen worden aangevuld en 
overtollige stoffen afkomstig van energieomzettingen worden afgevoerd. Stopt de 
bloedtoevoer, dan sterft het weefsel af als gevolg van verontreiniging. Uiteraard 
moet ook het bloed gereinigd worden. Dit gebeurt o.a. in de longen, het spijs
verteringskanaal en de nieren. Een groot deel van de processen in het lichaam heeft 
tot doel het milieu in het lichaam constant te houden en energie, nodig om te leven, 
aan te voeren (vegetatieve functie). 

2.1.2. De werking van het hart RA LA 

De bloedsomloop is te onderscheiden in 
twee gedeelten: de grote bloedsomloop 
en de kleine bloedsomloop. Voor beide 
bloedsomlopen is het hart de pomp. 
Hiervoor is het hart in een linker en 
rechter helft opgesplitst. Beide delen 
kunnen weer opgesplitst worden in twee 
delen: het atrium (de boezem) en het 
ventrikel (de kamer). Het atrium is de 
voorpomp. Het bloed wordt hier 
verzameld en in het ventrikel gepompt. 
Door samentrekking van het ventrikel 
wordt het bloed door de kleine of de 
grote gepompt. De loop van het bloed in 
het hart en de bloedsomloop is te zien in 
figuur 2.1 en 2.2. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving wil ik 
verwijzen naar [1 ]. 

e ' lichaamsader 

longolaga~ 

RV 

figuur 2.1: 

longader 

LV 

zuurstofarm 
bloed 

Schematische voorstelling van de loop van het bloed in 
het hart. Het bloed stroomt in de volgende richting: 
rechter atrium (RA), rechter ventrikel (RV), linker 
atrium (IA) en linker ventrikel (LV). Uit "Het meten 
van de respiratie van neonaten ", J. Schellekens. [5] 
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hoofd 

figuur 2.2: 
Schematische voorstelling van de bloedsomloop. In het 
dikwandige deel heerst een hoge druk, in het 
dunwandig getekende deel een lage druk. Het hart (via 
de kransslagaders), de longen en de lever hebben een 
dubbele toevoer. Naar "Fysiologie van de mens", J.A. 
Bemards. [1] 

2.1.3. De impulsvonning en 
impulsgeleiding van het hart 

Het hart bestaat voor groot deel uit 
spierweefsel. Zoals in skeletspierweefsel 
zorgt de actiepotentiaal (een elektrische 
prikkel) voor de samentrekking 
(contractie}. De vorming van het 
actiepotentiaal (impulsvorming} vindt in 
het hart zelf plaats. Het hart is 
autonoom: het komt tot contractie 
zonder prikkels van buitenaf. Wel wordt 
de hartfrequentie extern geregeld. 

De zgn. pacemakercellen, die zorgen 
voor de elektrische prikkeling van het 
hart bevinden zich in de sino-atriale (SA} 
knoop of sinusknoop. Dit groepje cellen 
ligt op het rechter atrium. Een deel van 
deze cellen komt spontaan tot ontlading 
en vormt zo een elektrische prikkel, die 
over het hele hart verspreid wordt via 
enkele geleidingsbanen in de atria. 
Hierdoor worden de beide atria 
geactiveerd en trekken samen. 

Doordat zich tussen de atria en de ventrikels een tussenschot van stevig 
niet-geleidend bindweefsel bevindt (annulus fibrosus}, kan de impuls alleen via de 
bundel van His (de enige geleidende verbinding} van de atria naar de ventrikels 
lopen. Maar eerst passeert de impuls de AV-knoop (atrioventriculaire knoop}, die voor 
een vertraging van de puls zorgt. Na de bundel van His zorgt het Purkinje-netwerk 
ervoor, dat de impuls van onder uit over de ventrikels verdeeld wordt en worden 
vervolgens de ventrikels geactiveerd. 
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figuur 2.3: 
Overzicht van de elektrische activiteit van de verschillende delen van het geleidingssysteem. De impuls ontstaat in 
de SA-knoop (1) en verspreidt zich in alle richtingen over de atria (2). Via de wand van het rechter atrium 
wordt de impuls snel voortgeleid naar de AV-knoop (3), die de impuls traag doorgeeft aan de bundel van His 
(4). Via de rechter en linker bundeltak (5) en het Purkinje-systeem (6) wordt de impuls dan zeer snel op de 
ventrikelwand overgedragen. Uit "Fysiologie van de mens", J.A. Bernards. [1] 
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2.1.4. Bradycardie 

Bradycardie: abnormaal verlangzaamde hartwerking met een polsslag van minder dan 
60 slagen per minuut [2]. Het getal 60 is van toepassing op volwassenen. Bij neonaten 
is er geen duidelijke definitie van bradycardie. De ondergrens is geen scherpe grens, 
maar hangt af van de leeftijd van het kind, van de geraadpleegde lit~ratuur en van de 
persoonlijke voorkeur. In dit verslag wordt van een bradycardie gesproken, als de 
hartfrequentie onder de 110 slagen per minuut gedurende meer dan 4 seconden. De 
normale hartfrequentie van een neonaat is gemiddeld 160 tot 180 slagen per minuut. 

In figuur 2.4 wordt een bradycardie getoond. Het hartritme (aantal slagen per 
minuut) staat uitgezet tegen de tijd. 
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figuur 2.4: Een voorbeeld van een bradycardie. 

2.2. De ademhaling 

2.2.1. De noodzaak van de ademhaling 

Ook de longen hebben tot doel het milieu waarin de cellen zich bevinden constant te 
houden, met name op het gebied van de gassen in het bloed. In de longen komt het 
bloed via een zeer dunne scheidingswand ( 1 Jilll) in aanraking met de in de longen 
aanwezige lucht en wordt het bloed ververst: het koolzuur in het bloed, een afvalstof 
van de stofwisseling van de cel, wordt afgegeven en zuurstof, noodzakelijk voor de 
stofwisseling, wordt opgenomen. 

Met stofwisseling wordt bedoeld: het vermogen van een cel om stoffen in andere 
stoffen om te zetten. Dit heeft tot doel celstructuren te vormen (groei), te 
vervangen (restauratie) of het opslaan of vrijmaken van energie. 
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Onder ademhaling wordt verstaan: de opname van zuurstof en de afgifte van het 
kooldioxide. Het transport van het zuurstof en de kooldioxide door de longwand 
berust op diffusie. De longventilatie, dat een gevolg is van de ademhalingsbewegingen 
zorgt ervoor dat de gassen in de longen voortdurend ververst worden [1]. 

2.2.2. Apnoe 

Apnoe: tijdelijk ophouden van de ademhaling [2]. Op de NICU wordt van een apnoe 
gesproken, als de ademhaling stopt gedurende 20 s. Dit is de meest gebruikte grens 
bij neonaten en zoals bij de grens voor bradycardie is ook deze grens variabel. Ook 
voor de ondergrens van de ademhalingsfrequentie, die geldt bij een apnoe, is variabel. 
Als deze frequentie onder de 20 ademhalingen per minuut daalt, wordt door ons van 
een apnoe gesproken. Door de middeling van het meetapparaat en de slechte 
meetmethode daalt de ademhalingsfrequentie niet naar nul. De normale ademhalings
frequentie bij neonaten is sterk wisselend, maar ligt ongeveer tussen de 40 en 60 per 
minuut. 

In figuur wordt een apnoe getoond. Het ademhalingsritme (aantal ademhalingen per 
minuut) staat uitgezet tegen de tijd. 
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figuur 2.5: Een voorbeeld van een apnoe. 

2.3 De zuurstofsaturatie 

2.3.1. De noodzaak van zuurstof 

Zuurstof is nodig voor de stofwisseling (metabolisme) in de cel. Het omzetten van 
zuurstof in kooldioxide (een afvalstof van de stofwisseling) levert energie op, die 
gebruikt wordt voor o.a. groei en restauratie. Zonder zuurstof zal de cel na enige tijd 
afsterven. 
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2.3.2. Het transport van zuurstof 

De zuurstof komt het lichaam binnen via de luchtwegen en diffundeert van de 
longblaasjes (alveoli) in het bloed. Omdat de hoeveel lucht, die vrij oplost in het 
bloed , veel minder is dan nodig is, bestaat er nog een ander mechanisme om zuurstof 
in het bloed te transporteren. 

In de erytrocyten (rode bloedlichamen) bevindt zich een zuurstofbindende stof, 
genaamd hemoglobine (Hb), dat zuurstof op een bijzondere wijze kan binden. In de 
onderstaande tabel 2.1 staat het verschil tussen zuurstoftransport met en zonder 
hemoglobine. De gegeven getallen gelden voor volwassenen. 

hoeveelheid 0 2 nodig in rust: 240 ml/min 

hoeveelheid 0 2 gebonden aan Hb: 1.34 ml/g 

concentratie Hb in het bloed: 15 à 16 g/lOOml 

hartminuutvolume (hoeveelheid uitgepompt bloed): 4 1/min 

zonder met 
Hb Hb 

hoeveelheid 0 2 vrij opgelost in het bloed: 3 ml/1 
bij p02 = 13kPa, Temperatuur= 37°C 
hoeveelheid 0 2 gebonden aan Hb: 200 ml/1 

hoeveelheid 0 2 aangeboden door het bloed aan de weefsels 
alleen vrij in het bloed opgelost: 12 
gebonden aan het Hb: ruim 800 ml/min 

ml/min 

tabel 2.1: Verschil tussen zuurstoftransport met en zonder Hemoglobine. 
Naar "Fysiologie van de mens", J.A. Bernards. [1] 

De mate waarin de zuurstof aan het hemoglobine wordt gebonden, hangt af van de 
partiële zuurstofspanning (p02). Dit is de druk van de zuurstof in het bloed (bij de 
longen 13 kPa). Is de partiële zuurstofspanning hoog, dan zal het hemoglobine 
makkelijk zuurstof binden. Dit is het geval in de longen. Is de partiële 
zuurstofspanning laag, dan zal het hemoglobine zuurstof loslaten. In de capillairen, 
waar zuurstof nodig is voor de stofwisseling, komt zuurstof van het hemoglobine vrij. 
Door diffusie komt het zuurstof in de cel en wordt omgezet in kooldioxide. Dit gas 
diffundeert terug naar het bloed en verlaat op verschillende manieren het lichaam 
(o.a.via de longen en de nieren). 
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De verzadiging van het hemoglobine in procenten heet zuurstofsaturatie (Sa02). De 
Sa02 geeft aan hoe goed het bloed, dat in een orgaan stroomt, voorzien is van 
zuurstof. Als de Sa02 daalt, zal het aangevoerde bloed minder zuurstof gaan 
bevatten. Hierdoor kunnen de weefsels beschadigd worden. Een lage Sa02, die lang 
duurt, in de orde van minuten, kan grote schade veroorzaken en zelfs de dood tot 
gevolg hebben. Het is zeer ernstig als de Sa02 laag is. 

2.3.3. De zuurstofbindingscmve 

Als de zuurstofverzadigir.g van het hemoglobine en de partiële zuurstofspanning in 
een grafiek tegen elkaar worden uitgezet, ontstaat de zuurstofbindingscurve. 
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Figuur 2.6: 
Zuurstofbindingscurven van volwassen en foetaal bloed 
en van een hemoglobine- en een myoglobine
oplossing. Voor meer toelichting zie tekst. Uit 
"Fysiologie van de mens", JA. Bemards. [1] 

2.3.4. De vorm van de 
zuurstofbindingscurve 

De vorm van de zuurstofbindingscurve is 
bijna horizontaal bij een hoge zuurstof
spanning (zie figuur 2.6). Dit heeft tot 
gevolg, dat bij variatie van druk in de 
longen van 10 tot 14 kPa de Sa02 in het 
bloed nauwelijks verandert. Het bloed 
dat de longen verlaat bevat dus altijd de 
bijna maximaal mogelijke hoeveelheid 
zuurstof. 

In het steile gebied van de kromme heeft 
een kleine daling van de partiële 
zuurstofspanning een grote invloed op de 
zuurstofsa tura tie. 

Hierdoor wordt de zuurstofspanning op peil gehouden, omdat bij een kleine daling de 
zuurstofsaturatie sterk daalt en de zuurstof los komt van het hemoglobine. De 
zuurstofspanning in het bloed daalt, omdat de weefsels zuurstof aan het bloed 
onttrekken. Door het vrijgeven van zuurstof door het hemoglobine wordt de 
zuurstofspanningsgradiënt in stand gehouden en kan diffusie blijven plaats vinden. 
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2.3.5. Verschillende soorten zuurstoftransporteurs 

Er zijn 3 stoffen te onderscheiden, die zuurstof transporteren: 
1. het volwassen hemoglobine 
2. het foetaal hemoglobine 
3. het myoglobine 

1. het volwassen hemoglobine 
De bovenstaande eigenschappen van de zuurstofbindingscurve zijn van toepassing op 
volwassen hemoglobine. 

2. het foetaal hemoglobine 
Tijdens de foetale periode bestaat het hemoglobine uit een iets andere chemische 
samenstelling. De zuurstofbindingscurve van foetaal hemoglobine verschuift daardoor 
naar links t.o.v. de zuurstofbindingscurve van volwassen hemoglobine. 

Het verschil tussen foetaal en volwassen hemoglobine berust op een klein verschil in 
de structuur van beide hemoglobines. Bij volwassen hemoglobine verdringt de stof 2,3 
DPG (een stof in de Hb-oplossing} zuurstof uit het hemoglobine-molecule, zodra een 
0 2-molecuul loslaat. Er wordt in die situatie gemakkelijker zuurstof losgelaten. Bij 
foetaal hemoglobine kan 2,3 DPG door de andere eiwitstructuur zich minder goed 
binden aan het hemoglobine, met het gevolg, dat bij een zelfde zuurstofspanning het 
foetaal hemoglobine meer zuurstof zal binden dan het moederlijk bloed. Op deze 
manier is het foetus in de baarmoeder aangepast aan de omstandigheden in de 
placenta; daar is de zuurstofspanning lager dan in de longen van een volwassenen. Bij 
de geboorte bestaat ongeveer 60% tot 95% van het totale hemoglobine uit foetaal 
hemoglobine, waarbij de rest volwassen hemoglobine is. Na de geboorte wordt in 
enkele maanden het foetale hemoglobine vrijwel volledig vervangen door het 
volwassen type. 

In figuur 2.6 is het verschil in de zuurstofbindingscurve tussen foetaal en volwassen 
hemoglobine te zien. Ook de invloed van de stof 2,3 DPG op de ligging van de 
zuurstofbindingscurve is in dezelfde figuur te zien. De hemoglobine-oplossing bevat 
in tegenstelling tot volwassen bloed, geen 2,3 DPG. 

3. het myoglobine 
Myoglobine is een hemoglobine verwante stof. Dit bevindt zich in het spierweefsel 
van statisch werkende spieren. In figuur 2.6 is de zuurstofbindingscurve voor 
myoglobine getekend. [ 1 ] 
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2.3.6. Hypoxemie 

Hypoxemie: onvoldoende zuurstofgehalte in het bloed of in een orgaan. De oorzaak 
hiervan is een daling in de zuurstofsaturatie, die op zijn beurt veroorzaakt kan 
worden door een apnoe. In dit verslag wordt van een hypoxemie gesproken, als de 
zuurstofsaturatie onder de 85% komt. Gemiddeld ligt de zuurstofsatu_ratie bij de 95%. 

In figuur 2. 7 wordt een saturatiedaling getoond. De zuurstofsaturatie (in procenten) 
staat uitgezet tegen de tijd. 
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2.3. 7. Het plethysmogram 
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Door de bloedstroom in een bepaald lichaamsdeel zal de het volume van dit 
lichaamsdeel veranderen. De registratie hiervan wordt het plethysmogram genoemd 
[2] (zie figuur 2.8). 
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figuur 2.8: Een voorbeeld van een plethysmogram. 

2.9 



2.4. De ademhaling uit het plethysmogram 

De stroming van het bloed door de vaten is te vergelijken met een stroming door een 
elastische buis. Door de verhoging van de druk in het vat, kan de straal van het vat 
vergroot worden. Het volume van het bloed in de vaten is dus niet altijd hetzelfde; 
door het uitrekken van de wand kan namelijk een groter volume in de vaten 
opgeslagen worden. Het plethysmogram is een registratie van die volumeverandering. 
Door de drukstijging ontstaat een spanning in de wand van alle vaten van het deel 
dat sterker gevuld is. Bij een polsgolf zal afhankelijk van de rekbaarheid van de 
vaten de druk en de straal veranderen. Hierdoor verandert ook het volume in de 
vaten. De rekbaarheid E ( ookwel compliance) wordt gedefinieerd door de verandering 
van de druk gedeeld door de verandering van het volume: 

E = dp 
dV 

(1) 

Uit onderzoek is gebleken dat het bloeddruksignaal behalve uit een signaal afkomstig 
van de hartslag ook een signaal bevat afkomstig van de ademhaling [3]. Omdat de 
straal afhankelijk is van de druk in het vat (zie bovenstaande formule), wordt ook de 
straalverandering van het vat door de ademhaling beïnvloedt door de ademhaling. 
Hierdoor kan in de volumeverandering een invloed van de ademhaling gevonden 
worden. 
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Hoofdstuk 3. Meetmethode en patiënten 

3.1. Het computersysteem op de NICU 

3.1.1. De bewakingsmonitoren 

De bewaking van neonaten op de NICU gebeurt met bewakingsmonitoren van Hewlett 
Packard (HP) type Merlin. Deze monitoren meten continu allerlei fysiologische 
signalen en bewaken deze. Golven zijn o.a. de elektrische activiteit van de hartspier 
(ECG) en het plethysmogram (PLETH). Parameters, die hieruit bepaald worden, zijn 
o.a. de hartfrequentie en de zuurstofsaturatie. Zowel golven als parameters vallen 
onder de naam signalen. Indien een bepaald signaal niet voldoet aan ingestelde 
normen (bijv. onder een bepaalde grens) wordt door de monitor een alarm gegeven. 
Op de monitor zijn diverse opties aangebracht om signalen op de gewenste manier te 
presenteren en te verwerken. Ook allerlei andere dingen, zoals alarmgrenzen en 
alarmgeluidsterkte kunnen ingesteld worden. 

De metingen aan een patiënt komen via een module in het computermodule van de HP 
monitor (zie figuur 3.1). De modules voor verschillende metingen worden in een 
modulerack geklikt. In de module en computermodule vinden allerlei berekeningen 
plaats om de signalen te bewerken en om een aantal parameters uit de golven te 
bepalen. Zo wordt bijvoorbeeld uit het plethysmogram de zuurstofsaturatie bepaald 
[ 4]. 
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module-· 

figuur 3.1: 

modulerack 

80/120 (100) . 

beeldscherm 

-- - computer module' __ -~--=-,~a~ameters _________________ - golven 

naar SDN 

Schematische opbouw van de monitor. De gemeten signalen gaan via de module en het modulerack naar de 
computermodule. Daar worden de signalen bewerkt en naar het beeldscherm gestuurd. Ook komt deze informatie 
beschikbaar via het Serial Distribution Network (SDN). Naar "Het meten van de resiratie van neonaten ", 
J. Schellekens. [5] 

3.1.2. Het netwerk op de NICU 

Op de NICU is met HP een netwerk van bewakingsmonitoren opgezet. Dit netwerk, 
het Serial Distribution Network (SDN) koppelt in ons ziekenhuis 10 en maximaal 
24 bed-side monitoren aan elkaar. De communicatie tussen de monitoren onderling 
verloopt via de SCC, de Systems Communications Controller. Door dit netwerk is het 
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mogelijk om gegevens (signalen maar ook alarmen) van de ene monitor op te vragen 
op een andere monitor. 

Om de gemeten signalen op te vragen, te bewaren en te bewerken is het SDN 
gekoppelt aan een host: het data acquisitie systeem PhyDAS (Physics Data 
Acquisition System). De verbinding tussen het SDN en het PhyDAS ~ordt gelegd via 
de programmeerbare interface, de careport, via een RS 232 verbinding. De RS 232 
uitgang van de careport zit direct gekoppeld aan het PhyDAS. Op deze manier 
kunnen parameters of één golf worden ingelezen. 

De parameters worden om de 1.024 seconde ingelezen en opgeslagen. Sneller is niet 
mogelijk, omdat het SDN slechts iedere 1.024 seconde de informatie over de 
parameters ververst. De golven worden daarentegen gesampled met 125Hz. De 
fileserver van het PhyDAS bestaat uit een 386 kloon waarop een serverprogramma 
draait. Deze heeft een disk met een grootte van 109Mb. Op deze disk worden de 
signalen opgeslagen. 

_HJ=I_~~rlin SDN · Filesever 

RS 232 -- --- SDN 
HP Merlin·--- -· · SCC · Careport :::~~c~~~~~':'ccc~_:::~ Host 

SDN PhyDAS 

HP Merlin · SDN PhyLAN 

File Transfer 
Station 

figuur 3.2: 
De opzet van het computersysteem op de NICU. De gemeten signalen worden via de HP Merlin monitor en het 
SDN ingelezen door de Hostcomputer, het PhyDAS. Op het File Transfer Station worden de gemeten signalen 
verwerkt. Naar "Het meten van de respiratie van neonaten", J. Schellekens. {5} 

Het PhyDAS is aan het PhyLAN, het Physics Local Area Network, gekoppeld. Aan dit 
PhyLAN zit een werkstation, het File Transfer Station, waar de signalen verder 
verwerkt worden. In de toekomst moet dit station gaan dienen als communicatie
station tussen het PhyLAN en een Noveli LAN. Het Noveli netwerk is nog niet 
gerealiseerd. 

Behalve de parameterwaarden stuurt de Careport ook informatie over de parameters 
mee. Deze data bevat o.a. informatie over ingestelde alarmen en informatie over de 
validiteit van een parameterwaarde en wordt iedere 1.024 s meegestuurd. Dit geldt 
voor ieder bed en iedere gemeten parameter. Er zijn drie soorten betrouwbaarheden 
[6]: 

1. V a lid: geldig 
2. Questionable invalid: waarschijnlijk ongeldig 
3. Useless invalid: zeker ongeldig 
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Ook op het beeldscherm is te zien wanneer de parameters onbetrouwbaar zijn. De 
monitor kan in zo'n geval geen meting doen of de signalen kunnen niet op de juiste 
wijze verwerkt worden. Er verschijnt een zgn. INOP melding bijv: respiratie grillig 
(de ademhaling is grillig) en er gaat een alarm af. Naast de gemeten 
parameterwaarde verschijnt een vraagteken bijv: ? RESP 40 (questionable invalid) of 
de parameterwaarde wordt vervangen door een vraagteken bijv: RE~P? (useless 
invalid). Omdat de INOP meldingen op het beeldscherm afhankelijk zijn van de 
parameter zelf, worden ze per gemeten parameter gespecificeerd in de volgende 
paragrafen. 

In de volgende paragrafer. worden drie signalen en de daaruit bepaalde parameters 
behandeld. Onder andere de manier van meten, de opbouw van de biJbehorende 
module, de verwerking van de signalen door de module en de computermodule en de 
meetartefacten. 

3.2. De bepaling van het electrocardiogram (ECG) en het hartritme 

Zoals in hoofdstuk 2 besproken is, wordt het samentrekken van het hart geregeld door 
een actiepotentiaal, die zich over het gehele hart verspreidt. Door deze directe 
pulsoverdracht in het hart en het gelijkmatige verloop van de activatie, bevindt zich 
rond het hart een relatief sterk elektrisch veld (t.o.v. de skeletspieren). Dit veld 
strekt zich uit tot op de huid en kan met behulp van elektrodes geregistreerd worden. 
De op deze wijze verkregen kromme van de elektrische activiteit van het hart in de 
tijd heet het elektrocardiogram ( ECG). 

De vorm van het ECG is sterk afhankelijk 
van de plaats van de elektrodes op het 
lichaam. Toch is een aantal vaste vormen 
te herkennen in het ECG, waarvan de 
belangrijkste de P-top, de T-top en het 
QRS-complex zijn. De P-top wordt 
veroorzaakt door de depolarisatie van de 
atria (de impuls passeert en vormt een 
depolarisatie in de spiervezel). Het 
QRS-complex ontstaat ten gevolge van 
de depolarisatie van de ventrikels. De 
laatste top (T-top) komt van de 
repolarisati~ van de ventrikels. Tijdens 
de repolarisatie wordt de oude toestand 
hersteld. 
Omdat het ECG sterk afhankelijk is van 
de plaats op het lichaam, zijn er 
verschillende standaard afleidingen 
ontwikkeld, zodat er een vergelijking van 
vormen van verschillende individuen 
mogelijk is. [ 1 1 

H--L+--~-+-HI----+--t---1--+--+-+----+---t--i 
I I i I 

---4 ---+-----+-- ---+--~ r--+ ' 
PO-segment ST -segment +-!--

> -l-l~_-:r ~ff:~; 'T 
E -~- t~-- - ,: -- : lA 

N_ ·~P_j __ -~~ ;j Lr.,~. ~~-.-0 ! 
1

1 ~ I. V ~ I 

l . +-l - . I I . -+-t- I -

figuur 3.3: 

; ' i I I \ I . ! I ~ : 

__: - 1 _ _;__;__ o_\~ -·~1-L~-+-t-;__,_+-_ 
1 1 I S I 1 1 I 1 I 

-' -è"-;--+-- r-rl I , -i -~- r- \ =-tr~~ t-r- -·-t--i~--+--t-t-
--. ._.._::. ... _ _,._ ____ [ __ .L .. L ---1---"-+-t-+-t--

:PO-mterval 1 ORS-complex 

-+-+-+--t--·--c-
1 

Verloop van een standaard-ECG. 
Uit "Fysiologie van de mens", J.A. Bemards. [1] 
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figuur 3.4: 
Verschillende vormen van het ECG. Dit zijn geen standaard afleidingen. Naar "Fysiologie van de mens", 
JA. Bernards. [1] 

3.2.1. De bepaling van het hartritme 

Voor de bewaking van kinderen op de NICU wordt geen gebruik gemaakt van één van 
de standaard afleidingen, omdat het hartfrequentie wordt bewaakt en dus de vorm 
niet van belang is. Wel wordt de plaats van de elektrodes zodanig bepaald, dat een 
duidelijk QRS-complex verschijnt. Uit de afstand in de tijd van de QRS-complexen 
(ookwel R-R tijden, waarbij R de top van het QRS-complex is) wordt het hartritme 
bepaald (in slagen per minuut of beats per minute). De afkorting die veel gebruikt 
wordt is: HR (HeartRate). 
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figuur 3.5: Bepaling van de hartfrequentie uit een ECG. 

Voor de detectie van de QRS-complexen door de monitor zijn twee instellingen 
mogelijk: 
- automatisch 
-manueel 

Het manueel gebruik is vooral voor patiënten met een pacemaker. Hierbij wordt een 
teldrempel ingesteld; alle pieken boven de drempel worden als QRS-complex geteld. 
Op de NICU wordt de automatische detectie gebruikt [8]. 
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De HP monitor berekent uit de laatste 16 R-R tijden het gemiddelde als het hartritme 
boven de 104 slagen per minuut ligt. L1gt het hartritme tussen de 104 en de 52, dan 
wordt gemiddeld over 8 slagen. Onder de 52 wordt het een gemiddelde over 4 slagen. 
De reden hiervan is, dat door het middelen het op het beeldscherm getoonde getal 
voor de hartfrequentie niet bij iedere gemiste slag sterk daalt en dus geen alarm 
geeft. Ook wordt bij een lage hartslag gemiddeld over minder slagen_, opdat zo de 
snelle stijging of daling niet te traag weergegeven wordt. Bij de middeling wordt de 
nieuwe RR-tijd gemiddeld met de vorigen. 

3.2.2. De opbouw van de HR module 

Omdat de HR module tevensdeRESP module (ademhaling) is, zal deze 
gecombineerde module bij de volgende paragraaf besproken worden. 

3.2.3. Storingen bij het meten 

De meeste artefacten (meetverstoringen) zijn de oorzaak van een slechte contact 
van de elektrode op de huid. Daardoor worden elektrische signalen opgepikt. Ook 
verschuiving van de elektrode op de huid levert een stoorsignaal; dit heet een 
bewegingsartefact [ 13]. De elektrodekabels kunnen ook stoorsignalen veroorzaken 
door het oppikken van een 50 Hz signaal afkomstig van de netspanning. Ook beweging 
van andere spieren wordt meegemeten. Een soortgelijke actiepotentiaal zoals bij de 
samentrekking van het hart zorgt ook voor de samentrekking van normale spieren 
[14]. Zoals vermeld in paragraaf 3.1.2. geeft de monitor zelf ook foutmeldingen op 
het scherm, INOP meldingen. Deze zijn: 

ELECTRODE LOS: Niet alle electrodes zijn aangesloten. 
ECG ONTKOPPELD: De ECG module is ingeschakeld, maar uit het modulerack 

gehaald 
ECG DEFECT: De ECG hardware functioneert niet. 

In alle drie de gevallen wordt de HR waarde als ? getoond. 

3.3. De meting van het ademhalingsritme 

De bewaking van de ademhaling wordt het meest gebruikt bij de bewaking van 
neonaten. Er zijn dan ook verscheidene manieren om het ademhalingsritme te bepalen. 
Deze worden verdeeld in twee methoden: [9] 

1. de directe methode 
Hierbij wordt de sensor direct in de luchtstroom geplaatst en meet de beweging of 
een andere grootheid van de lucht die in en uit de longen gaat. De sensor bevindt 
zich direct in de luchtstroom. 
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2. de indirecte methode 
De sensor kijkt in dit geval naar variabelen die afhankelijk zijn van andere 
grootheden dan de verplaatste lucht, bijv. borstkasbeweging. 

Voor de bewaking van neonaten op de NICU wordt gebruik gemaakt van de indirecte 
methode, en wel de transthoracale impedantie meting. 

3.3.1. De transthoracale impedantie meting 

Met twee elektrodes op huid van de 
borstkas (thorax} wordt de impedantie 
van de borstkas gemeten door gebruik te 
maken van een modulatie techniek; er 
wordt een ac signaal (met een draagfre
quentie van 39kHz} gebruikt om de 
impedantie te meten. De meeste van de 
stroom zal door de borstkas lopen, omdat 
daar de weefsels met de minste 
weerstand zitten. Er gaat dus maar een 
klein deel door het hart en de longen. 

Doordat deze frequentie ver buiten de 
bandbreedte van het ECG ligt (max 0.5 
tot 130 Hz} kunnen de ECG elektrodes 
ook voor de impedantiemeting gebruikt 
worden [4]. 

figuur 3.6: 
Een dwarsdoorsnede van de borstkas van een kind. Op 
de huid zijn elektrodes geplakt ter bepaling van de 
impedantie. De stroomverdeling tussen de electrades is 
aangegeven. Uit "Webster Encyclopedy", M Neuman. 
[9] 

De gemeten impedantie bestaat uit een combinatie van verschillende impedanties: 

* de impedantie van de draad 
* de impedantie van de elektrode op de huid 
* de impedantie van het tussenliggende weefsel (bijv botten, onderhuid, enz.) 
* de impedantie van het hart 
*de impedantie van de longen 
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Blokdiagam van de verschillende impedanties bij de impedantiemeting. Uit "Webster Encyclopedy", 
M Neuman. [9] 

De bovenste drie impedanties worden samen de basisimpedantie genoemd en 
veranderen weinig in de tijd. Deze impedantie wordt van het totale signaal 
afgetrokken. 

Het hart vormt een verstoring van de impedantiemeting. De bloedvaten in de borstkas 
zullen gedurende de hartcyclus veranderen in volume. Dit beïnvloedt de impedantie
meting. Door de impedantie te meten en te vergelijken met de ECG meting wordt 
tijdens een apnoe de invloed van het hart er uit gefilterd. Als de frequentie van de 
ademhaling identiek is aan de hartfrequentie, is er geen ademhaling; er gaat dan een 
alarm af. Uit het ademhalingssignaal wordt de frequentie bepaald [ 4]. 
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figuur 3.8: Bepaling van de ademhalingsfrequentie uit 
het ademhalingssignaal. 

3.3.2. Bepaling van de 
ademhalingsfrequentie 

Zoals bij de bepaling van de 
hartfrequentie kan de 
ademhalingsfrequentie (respiratie
frequentie afgekort RESP) ook op twee 
manieren bepaald worden door de monitor 
(twee instellingen): 

-automatisch (automode) 
-manueel 
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Bij de automode stelt de monitor de teldrempel automatisch in en gedurende de 
meting wordt de teldrempel aan de verstoring van de impedantiesignaal door de 
hartcyclus aangepast. Op de NICU wordt de automatische instelling gebruikt. Bij de 
manuele instelling wordt de teldrempel door de gebruiker zelf ingesteld en ligt vast 
[7]. 

3.3.3. De automode 

De automode, het automatisch tellen door de monitor van het aantal ademhalingen 
ter bepaling van de ademhalingsfrequentie, gaat uit van 3 principes [8]: 

1. amplitude van de binnenkomende ademhalingsgolf 
De teldrempel wordt aangepast aan het veranderende ademhalingspatroon. 

2. vergelijking van de hartfrequentie met de ademhalingsfrequentie 
Door tijdens apnoe de hartfrequentie te vergelijken met de gemeten ademhalings
frequentie, wordt de hartfrequentie niet als ademhalingsfrequentie gezien. Tijdens 
een apnoe is de gemeten ademhalingsfrequentie gelijk aan de hartfrequentie. 

3. de effectiviteit van de gasuitwisseling 
De effectiviteit van de gasuitwisseling is alleen mogelijk bij een goede longventilatie. 
Dit is afhankelijk van twee grootheden: de diepte van de ademhaling en de 
ademhalingsfrequentie. Dit verband is aangegeven in figuur 3.9. Het gebied boven de 
kromme geeft de effectieve ademhaling weer; het gebied onder de kromme 
(gearceerd) de ineffectieve ademhaling. 

Depthof 
breathing 

figuur 3.9: 

Effective breathing 

. . ·· .. 
. . 

De effectiviteit van de gaswisseling. Het gebied boven de kromme geeft de effectieve ademhaling weer; het gebied 
onder de kromme (gearceerd) de ineffectieve ademhaling. Uit "Automatic Respiration Monitoring Algorithm ". [8] 
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Bij een zeer lage ademhalingsfrequentie moet de diepte van de ademhaling groot zijn. 
Door de ademhaling dieper te maken wordt een groter longoppervlak ververst en 
wordt er per ademhaling toch voldoende zuurstof opgenomen (begin van de kromme). 
Bij een zeer hoge ademhalingsfrequentie is de tijd dat de lucht zich in de longen 
bevindt is klein en vindt er onvoldoende gasuitwisseling plaats (eind van de kromme). 

Door de combinatie van ademdiepte en -frequentie kunnen ineffectieve ademhalingen 
onderscheiden worden van effectieve ademhalingen. 

Ook kan door deze combinatie apnoes goed gedetecteerd worden. Om effectief te 
ademen moet de eerste aJemhaling na een apnoe (lage ademhalingsfrequentie) diep 
zijn (zie figuur 3.9). Bij de automode zal de teldrempel bij een apnoe omhoog gaan. 
Bij een vaste teldrempel (manuele instelling) zullen, afhankelijk van de hoogte van de 
teldrempel, kleine, ineffectieve adempogingen ook als ademhaling geteld worden en 
lijkt de apnoetijd veel korter. Dit wordt getoond in figuur 3.10 en 3.11. 

figuur 3.10: 

Apnea Duration 
lncorrectly Terminaled 

Manually Set 
Trigger Level 

Apnoedetectie bij de manuele mode. Doordat de teldrempel vast is, worden ineffectieve ademhalingen toch 
meegeteld en wordt de lengte van de apnoe niet goed bepaald. Uit ''Automatic Respiration Monitoring 
Algorithm ". [8] 

lneffective Breath 

figuur 3.11: 

Automatic 
Trigger 
Level 

Apnoedetectie bij automode. Doordat de teldrempel niet vast is, zal bij een apnoe de teldrempel omhoog gaan. 
Hierdoor wordt de lengte van een apnoe goed bepaald. Uit ''Automatic Respiration Monitoring Algorithm ". [8] 
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3.3.4. De grootte van de borstkasimpedantie 

De grootte van de gemeten impedantie is afhankelijk van o.a. de draagfrequentie, 
maar bij de bewaking van neonaten ligt de impedantie rond de 500 Q. Daarin is de 
variatie in impedantie ten gevolge van de ademhaling slechts 2 Q of nog minder. Dit 
komt, doordat er maar een klein gedeelte van het signaal door het h~rt en de longen 
loopt. Het verschuiven van een elektrode op de huid kan ook een variatie in 
impedantie geven die veel groter is dan 2 Q. Doordat echter de draagfrequentie in de 
orde van 20 - 100kHz ligt, zijn de elektrode-huid impedanties veel kleiner en geven 
bij verschuiving een veel kleinere impedantieverandering. Het blijft echter een groot 
probleem om de ademhaling goed te meten [9]. 

3.3.5. De HR/RESP module 

De belangrijkste componenten van de HR/RESP module staan schematisch in 
figuur 3.12. De signalen komen via de connector een netwerk binnen. De versterkers 
in de module worden beschermd door dit netwerk (schakeling) tegen hoge 
interferentie signalen en tegen hoge spanningen en stromen, die o.a. als gevolg van 
defibrillatie kunnen optreden. Vervolgens komt de splitsing tussen de RESP en de HR 
bewerkingen. De HESP-bewerkingen vinden plaats in de eerste kolom, de 
HR-bewerkingen in de derde. 

3.3.5.1. Het HR-gedeelte 

Omdat er verschillende afleidingen zijn om een ECG te bepalen, moet dit in de 
monitor worden ingesteld: keuze afleiding. Er wordt dan aangegeven welke signalen 
in de differentiële versterker gesommeerd worden. De instellingen hoog- en 
laagdoorlaatfilters zijn ook afhankelijk van de instellingen van de monitor. Daar 
kunnen verschillende bandbreedtes worden ingesteld, afhankelijk van het doel van de 
meting, de patiënt en de omgeving. Door middel van allerlei filters en een variabele 
versterker wordt het signaal zodanig gemanipuleerd dat de uiteindelijke amplitude 
binnen een bepaalde schaal valt. 

3.3.5.2. Het RESP-gedeelte 

De RESP wordt gemeten door de meetbrug met een sinus van 39 kHz. Via een 
ingangsversterker wordt het signaal gedemoduleerd en daarna gefilterd. De 
basisimpedantie wordt vervolgens afgetrokken. Door een versterker wordt het signaal 
weer versterkt en gaat, samen met het HR-signaal, via de patiëntisolatie en de 
rackinterface naar het modulerack. De patiëntisolatie bestaat uit een opto-coupler. 
In deze optische scheiding worden de signalen omgezet van electrisch signaal naar 
optisch signaal en weer terug naar elektrisch signaal. Hierdoor kunnen de signalen 
wel van de patiënt naar de monitor maar niet terug. Verder zijn andere analoge 
schakelingen gescheiden van het lichtnet met behulp van een 
scheidingstransformator. [ 4] 
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figuur 3.12: 
Vereenvoudigd schema van de HR/RESP module. In de eerste kolom staat de bewekingen van het RESP-signaal, 
in de derde de bewerkingen van het HR-signaal. Uit "HP Component Monitoring System, Service Manual 
Functional Description Section ". [4] 

3.3.6. Storingen bij het meten 

Een van de artefacten die optreden bij de impedantiemeting is de verschuiving van de 
elektrode over de huid, een bewegingsartefact. Ook een kleine beweging van de 
patiënt verstoort de meting. De monitor komt met de volgende INOP meldingen: 

RESPIRATIE GRILLIG: Er is een slecht contact tussen de elektrode en de huid of 
de patiënt beweegt te veel. 

RESP ONTKOPPELD: De RESP module is aangeschakeld, maar uit het 
modulerack gehaald. 

RESP ELEKTRODE LOS: De RESP afleiding is uitgevallen of er is een elektrode 
los. 

RESPIRATIE DEFECT: DeRESP hardware functioneert niet goed. 

Bij respiratie grillig, wordt de RESP waarde vertoond met een ? ernaast. In de 
andere gevallen, wordt de RESP waarde een ? . 
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3.4. Meting van het plethysmogram en de zuurstofsaturatie 

3.4.1. Verschillende manieren van meten 

Om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te bepalen, kunnen twee grootheden, de 
zuurstofsaturatie Sa02 en de zuurstofspanning p02 op verschillende manieren 
gemeten worden. Hier worden de drie meest gebruikte meetmethodes behandeld. 

1. de bloedgasmethode (Sa02 en p02) 

2. de transcutane meting (p02) 

3. de pulse oximetrie (Sa02) 

1. de bloedgasmethode 
Bij deze methode wordt een bloedmonster uit een arterie of een weefselbed gehaald 
en met een bloedgasapparaat geanalyseerd op de zuurstofspanning, kooldioxides
panning en de zuurstofsaturatie. Deze analyse vindt veelal plaats met behulp van 
spectrometrie (de absorptie bij verschillende golflengtes door het bloed). 

2. de transcutane meting 
Met deze meting wordt de zuurstofspanning net onder de huid gemeten door de huid 
(transcutaan). Een elektrode met een chemosensor wordt op de huid geplakt en 
verwarmd. Door verhitting tot 44°C van de plakker komt er veel bloed onder. Ten 
gevolge het verschil in zuurstofspanning diffundeert de zuurstof naar buiten en wordt 
gedetecteerd door een chemosensor. Deze methode meet dus door de huid de partiële 
zuurstofspanning onder de huid: de transcutane zuurstofspanning (afgekort: tcp02). 

3 de pulse oximetrie 
Bij pulse oximetrie wordt, net als bij de bloedgasmethode, gebruik gemaakt van 
absorptie van licht. Door middel van een lichtbron wordt licht door de huid gestuurd 
(bijv. vinger of teen) en weer opgevangen met een lichtgevoelige detector. Aan de 
hand van de absorptie van het licht, kan de waarde van de zuurstofsaturatie 
(afgekort Sa02) bepaald worden. Deze waarde kan m.b.v. de zuurstofbindingscurve 
omgerekend worden in partiële zuurstofspanning [ 10]. 

Omdat voor de bewaking op de NICU vooral gebruikt wordt gemaakt van pulse 
oximetrie, zal de rest van deze paragraaf uitsluitend over pulse oximetrie gaan. Om 
de zuurstofspanning te controleren, en om de concentratie van andere stoffen in het 
bloed te meten, wordt om de 2 à 4 uur een arterieel bloedmonster genomen. 

Door de ligging van de zuurstofbindingscurve, kan bij een hoge zuurstofsaturatie de 
patiële zuurstofspanning erg hoog worden. De zuurstofsaturatie verandert nauwelijks, 
terwijl de zuurstofspanning kan toenemen. Een hoge zuurstofspanning en dus te veel 
zuurstof is schadelijk voor neonaten, met name voor de ogen. In het laboratorium 
daarom wordt de bloedgasmethode toegepast, ter controle van de partiële zuurstof
spanning. 
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3.4.2. De bepaling van het plethysmogram en de zuurstofsaturatie 

Zoals hierboven beschreven, wordt de saturatie bepaald met de absorptie van licht. 
Met twee LED's wordt er licht door een teen, vinger of voet gestuurd. Het licht 
bestaat uit twee golflengtes: rood licht (660 nm) en infrarood licht (940 nm). Hemo
globine met zuurstof (geoxigeneerd hemoglobine of oxyhemoglobine,_ afgekort: Hb02) 

absorbeert rood licht veel minder dan hemoglobine zonder zuurstof (gereduceerd 
hemoglobine, afgekort Hb). Voor infrarood licht geldt het tegengestelde. Hb02 is 
ondoorgankelijk voor infrarood licht (goede absorptie), terwijl Hb wel doorgankelijk 
is voor infra-rood. 

Dus: 
rood 
infrarood 

(660 nm): 
(940 nm): 

slechte absorptie door Hb02 

slechte absorptie door Hb 

De waarden van de gebruikte golflengten zijn o.a. gekozen door de absorptiekrommen 
van Hb en Hb02 met elkaar te vergelijken. Daaruit blijkt, dat het meeste verschil in 
de absorptie bij 660 nm en 940 nm ligt (zie figuur 3.13) [ 10]. 
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figuur 3.13: 
Extinctiekrommen van Hb02 en Hb (extinctie betekent uitdoving). Uit "Pulse-oximetrie op de intensive care': 
H. Gerrits. [10] 
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Uit de verhouding van de absorptie van rood licht en infrarood licht, kan de saturatie 
berekend worden [10,11]: 

-e (Hb) + e (Hb)·-R 
R IR IR 

Sa02 = ------------------
[ eR(HbO~-eR(Hb) ) + [ e1R(Hb)-e1R(Hb02) )~ 

IR 

met: ER=extinctiecoëfficiënt bij golflengte in het rode gebied 
EIR=extinctiecoëfficiënt bij golflengte in het infrarode gebied 
(Hb)=van hemoglobine 
(Hb02)=van geoxigeneerd hemoglobine 
R/IR=verhouding van tijdsafhankelijke variatie in doorgelaten 
lichtintensiteiten (11) bij rood (R) en infrarood (IR) licht, oftewel: 

R 
IR 

_!![In I,(R)] 
dt =-----

.!!_[In I,(IR)] 
dt 

(2) 

(3) 

Bij de eerste formule is uitgegaan van de veronderstelling dat de optische weglengte 
van Hb gelijk is aan de optische weglengte van Hb02• En dat de Sa02 gegeven wordt 
door: 

C(HbO~ 
Sa02 = --------

C (Hb) + C (HbO~ 

Met: C( .. )=concentratie van het Hb of het Hb02 

(4) 

Als de extinctiecoëfficiënten van golflengtes in het rode en infrarode gebied voor Hb 
en Hb02 bekend zijn, kan aan de hand van de verandering in de tijd van de 
doorgelaten lichtintensiteiten, de zuurstofsaturatie berekend worden. Alleen de 
verandering in de tijd is van belang, omdat de zuurstofsaturatie van de bloedstroom 
door de weefsels bepaald wordt. 
De afleiding van deze formules staan in appendix A. 

Het licht, dat opgevangen wordt door de fotodetector, bestaat uit twee componenten: 
een DC component (constant signaal) en een AC component (gepulseerd signaal) (zie 
figuur 3.14). 

De DC component is het resultaat van de absorptie van het bloed, dat continu 
aanwezig is en de absorptie van de tussenliggende weefsels, zoals huid, bot, enz. Ten 
gevolge van de pulsatie van het bloed ontstaat er boven op het DC signaal een AC 
signaal. Dit AC signaal heet het plethysmogram. Het plethysmogram geeft indirect de 
verandering van de omvang van een lichaamsdeel aan t.g.v. de verandering van de 
hoeveelheid bloed. Eigenlijk wordt de verandering in de tijd van de straal van de 
vaten gemeten. Uit het plethysmogram kan de polsfrequentie worden bepaald, de 
zuurstofsaturatie [10] en misschien de ademhalingsfrequentie. 
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figuur 3.14: 
Het plethysmogram. De DC component is het gevolg van de absorbtie van de tussenliggende weefsels. De 
AC component is afkomstig van de pulsatie van het bloed in de vaten. Uit "Pulse oximetrie op de intensive care", 
H. Gerrits. [10] 

3.4.3. De invloed van het foetaal hemoglobine op de Sa02 meting 

Veel onderzoek is gedaan naar de invloed van het foetaal hemoglobine op de meting 
van de Sa02• Het verschil zit waarschijnlijk in de extinctiecoëfficiënten, die voor 
volwassen en foetaal hemoglobine niet hetzelfde zijn. In Variations in optical 
Absorbtion Spectra of Adult and Fetal Hemoglobins and lts Effect on Pulse Oximetry, 
Y. Mendelson [ 11 ] is onderzoek gedaan naar het verschil in absorptie van vol wassen 
en foetale hemoglobine. 

Y. Mendelson heeft in vitro (in een reageerbuis) de absorptiespectra in het gebied 
van 660-1000 nm van volwassen en foetaal hemoglobine onderzocht. Hij/zij 
concludeert dat er geen significant verschil is tussen de spectra van de beide 
hemoglobines. Hierdoor wordt de Sa02 meting niet beïnvloed. 

3.4.4. Instellingen van de monitor bij de bepaling van het plethysmogram en de Sa02 

Om de grootte van het plethysmogram te bepalen zijn er twee instellingen mogelijk: 
1. indicatie 
2. perfusie 

1. indicatie 
Bij de instelling indicatie wordt het gemeten signaal variabel versterkt. Hierdoor 
verschijnt er bij verschillende perfusie van het ledemaat, waar gemeten wordt, een 
evengroot plethysmogram op het beeldscherm. Deze instelling wordt gebruikt op de 
NICU voor de bewaking van neonaten. 
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2. perfusie 
Na een korte insteltijd, wordt de versterkingsfactor van de variabele versterker in de 
Sa02/RESP module zodanig ingesteld, dat het signaal op het beeldscherm maximaal 
van grootte is. Daarna blijft de versterkingsfactor constant en zal de grootte van het 
plethysmogram op het beeldscherm afhangen van de perfusie van het ledemaat, waar 
gemeten wordt. 

Zoals bij de bepaling van de hartfrequentie, wordt ook de Sa02 gemiddeld. Het aantal 
slagen, waarover gemiddeld wordt hangt af van de instelling van de monitor. De 
mogelijkheden zijn: 4, 8 of 16 slagen. Op de NICU wordt de Sa02 gemiddeld over 8 
slagen. Een nieuwe Sa02-waarde wordt gemiddeld met de 7 vorige waarden. 

3.4.5. De SaO~PLETH module 

In figuur 3.15 staan de belangrijkste componenten van de Sa02/PLETH module 
aangegeven. In het gedeelte, dat om een ledemaat zit, bevinden zich twee LED's 
(lichtbronnetjes), die licht uitzenden met twee verschillende golflengtes. Dit 
gedeelte om een vinger, teen of voetje (het laatste bij neonaten) heet transducer. De 
LED's schakelen om de beurt aan en uit, gestuurd door de chopped current source. De 
volgorde is: Donker-Rood-Infrarood-Pleth. De laatste bestaat uit een combinatie van 
rood en infrarood, zodat het plethysmogram optimaal gemeten kan worden. Als ze uit 
zijn, wordt het omgevingslicht gemeten, waarna aftrekking van het signaal geschied. 
Ook de De-component wordt afgetrokken. De intensiteit vandeLED's wordt 
geregeld door een terugkoppeling in de schakeling. 

In het processor systeem wordt de zuurstofsaturatie berekend. Ook wordt bij iedere 
meting het achtergrondlicht afgetrokken. Zoals bij de HR/RESP module bevat de 
Sa02/PLETH module ook een patiëntenisolatie, die ook bestaat uit een opto-coupler 
en een transformator [4]. 
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figuur 3.15: 
Vereenvoudigd schema van de SaO/PLETH module. Uit "HP Component Monitoring System, Service Manual 
Functional Description Section". [4]. 
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3.4.6. Storingen bij het meten 

Zoals bij de meting van het ECG en de ademhalingssignaal is ook de meting van het 
plethysmogram en de Sa02 erg gevoelig voor beweging van de patiënt. 

In een aantal gevallen kan het plethysmogram en de Sa02 niet geme~en worden. Dit 
treedt op als de perfusie van het ledemaat, waardoor gemeten wordt onvoldoende is 
en komt voor bij een te lage lichaamstemperatuur (hypothermie), een te lage 
bloeddruk (hypotensie), een shock, een te laag hartminuutvolume, het gebruik van 
vasodilatantia (vaatverwijdende middelen) en een anemie (bloedarmoede). De oorzaak 
hiervan is, dat de Sa02 aan het einde van de bloedsomloop gemeten wordt. Hier 
bevinden zich de vaten, die het eerste afgesloten worden bij de bovenstaande 
gevallen. 

Stoffen in het bloed, die de absorptie van het licht beïnvloeden, beïnvloeden ook de 
meting van het plethysmogram en de Sa02• Zo worden bij kleurstoffen te hoge of te 
lage waarden van de Sa02 gegeven. Andere stoffen, die de meting beïnvloeden zijn: 
carboxyhemoglobine (CO in het bloed bindt zich makkelijk aan het hemoglobine) en 
methemoglobine (hemoglobine gebonden met drugs en andere stoffen, ookwel 
hemiglobine). 

Veel omgevingslicht (bijv. bij phototherapie) en gepulseerd omgevingslicht (bijv. in 
een helikopter) kan ook de meting van het plethysmogram en de Sa02 beïnvloeden. 
[10] 

De monitor geeft INOP meldingen als de monitor geen meting kan uitvoeren of als de 
niet goed verwerkt kunnen worden. Deze zijn: 

Sa02 PULSEERT NIET: 

Sa02 KLEINE CURVE: 

Sa02 STOORSIGNAAL: 

Sa02 LICHTSTORING: 

De pols is te zwak of niet te detekteren. De 
AC component is te klein. 
Een zwakke perfusie veroorzaakt een minder nauwkeurige 
meting. 
Beweging van de patiënt of elektrische interferentie 
veroorzaakt onregelmatige polspatronen. 
Het niveau van het omgevingslicht is zo hoog, dat de Sa02 

of de polsfrequentie niet gemeten kan worden. 

De Sa02 waarde vertoont in de bovenstaande gevallen een ?. 

PLETH STOORSIGNAAL: Beweging van de patiënt of elektrische interferentie 
veroorzaakt onregelmatige polspatronen. 

PLETH LICHTSTORING: Het niveau van het omgevingslicht is zo hoog, dat de Sa02 

of de polsfrequentie niet gemeten kan worden. 

Bij het pleth stoorsignaal wordt de waarde van de polsfrequentie een ? . Deze 
mededeling verschijnt alleen als een pols gemeten wordt. Op de NICU wordt, als een 
pols gemeten wordt, de pols uit de bloeddruk gehaald. Deze mededeling komt op de 
NICU nauwelijks voor. 
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Bij de pleth lichtstoring is de weergegeven waarde blanco. 

Sa02 ONTKOPPELD: 

Sa02 GEEN OPNEMER: 
Sa02 DEFECT: 
PLETH ONTKOPPELD: 

GEEN PLETH OPNEMER: 
PLETH DEFECT: 

De Sa02/PLETH module is aangeschakeld, maar uit het 
modulerack gehaald. 
De Sa02/PLETH transducer is losgeraakt. 
De Sa02/PLETH hardware is kapot. 
De Sa02/PLETH module is aangeschakeld, maar uit het 
modulerack gehaald. 
De Sa02/PLETH transducer is losgeraakt. 
De Sa02/PLETH hardware is kapot. 

In al deze gevallen verschijnt bij de Sa02 waarde of bij de pols waarde een ? • 
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3.5. Correlatie 

3.5.1. Inleiding 

In de voorafgaande paragrafen zijn het computersysteem op de NICU en de gemeten 
parameters besproken. In de volgende paragraaf wordt de gebruikte. 
correlatiemethode toegelicht, die los is gelaten op de drie parameters. Maar eerst 
volgt het waarom. 

3.5.2. Twee soorten correlaties 

Zoals in hoofdstuk 1 (Inleiding) al gezegd is, is gedurende dit onderzoek gekeken 
naar korte en lange termijn correlaties. Bij de korte termijn wordt gekeken naar 
verbanden van parameters in de orde van seconden, terwijl de lange termijn correla
ties over dagen gaan. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij de korte !ermijn 
correlaties. Het eerste deel van deze paragraaf gaat over correlaties op korte 
termijn; het tweede over lange termijn. 

3.5.3. Correlaties op korte termijn 

3.5.3.1. Doel van de correlatiemethode 

De belangrijkste reden, waarom de correlatiemethode toegepast is, is om verbanden 
te leggen. Hoe hangen parameters met elkaar samen? Hoe is bij verandering van de 
ene parameter de reactie van de andere daarop? Met name de praktische vraag: Wat 
gebeurt er bij bradycardieën, apnoesen hypoxemieën? Is het mogelijk om te bepalen 
welke parameter eerst daalt en welke parameter volgt? Welke parameter herstelt als 
eerste na de daling? 

De tweede belangrijke reden is filtering van artefacten (meetverstoringen): als in de 
ene parameter een meetfout optreedt en in de andere parameter niet, worden 
artefacten door de correlatiemethode niet meegenomen. 
De derde en tevens laatste reden is, het beperken van de hoeveelheid data. Voor de 
correlatiemethode is de grootte van een uurfile (afhankelijk van het aantal gemeten 
parameters) 30 tot 80 kB. Een uur bestaat uit 3520 waarden per parameter plus nog 
een aantal begeleidende getallen: aantal parameters, bednummer enz; dit is de zoge
naamde header. Na de correlatiemethode zijn er slechts 20 waarden per 2 parameters 
per uur over. 
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3.5.3.2. De correlatie tussen apnoes, bradycardieën en hypoxemieën in de literatuur 

In de literatuur is veel te vinden over apnoes, bradycardieën en hypoxemieën. De 
oorzaken van de dalingen zijn: 

- obstructief: De neus, keel of luchtpijp is verstopt, waardoor er ge~n longventilatie 
plaats vindt. 
- centraal: Bij te vroeg geborenen is het ademhalingscentrum niet goed ontwikkeld 
(onrijp), waardoor apnoes optreden. 
- combinatie van de eerste twee oorzaken 

Ook verschillende ziektes of onrijpe longen kunnenapnoes veroorzaken. Doordat de 
ademhaling stopt, daalt de zuurstofsaturatie en ontstaat er een hypoxemie. Hierdoor 
daalt de hartfrequentie en het hartminuutvolume (aantal liter bloed uitgepompt door 
het hart in een minuut). Door het kind aan te raken begin de ademhaling weer, stijgt 
de hartfrequentie en de zuurstofsaturatie. Ook kunnen er medicijnen gegeven worden, 
die apnoes kunnen voorkomen, bijv. Coffeïne. 

Samengevat: Eerst daalt de ademhalingsfrequentie, gevolgd door de zuurstofsaturatie 
en tenslotte de hartfrequentie. Voor de theorie achter de regelsystemen van de 
ademhaling, de hartslag en de saturatie wil ik verwijzen naar [16]. 

3.5.3.3. De correlatie 

Met de berekening van de correlatie van twee willekeurige variabelen (in dit geval 
parameters) wordt bepaald in hoeverre de twee variabelen lineair van elkaar 
afhankelijk zijn. Het verloop van de twee variabelen wordt met elkaar vergeleken. 
Dit gebeurt door de meetwaarden van de twee parameters, die gecorreleerd worden 
tegen elkaar uit te zetten, waardoor een puntenwolk ontstaat. Bij grote waarde van 
de correlatiecoëfficiënt (vlak bij 1) liggen de punten op een lijn. De correlatieco
efficiënt is een maat voor het lineaire verband tussen twee parameters. 
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De bepaling van de correlatie. De correlatiecoëfficiënt is een maat voor het lineaire verband tussen twee 

signalen. Uit "lntroductory Mathematica/ Statistics", E. Kreyszig. [15] 

De correlatiecoëfficiënt wordt bepaald van een twee dimensionale (X,Y) populatie 
(parameterdataset) met een grootte van n elementen. In dit geval bestaat het uit 
twee van de drie parameters, met name: 

X(t): HR 
en 
X(t): HR (hartfrequentie) 

-
-

Y(t): RESP (ademhalingsfrequentie) 

Y(t): Sa02 (zuurstofsaturatie) 

Van deze parameters is de correlatiecoëfficiënt berekend en zijn alle drie afhankelijk 
van de tijd. 

De formule voor de berekening van de correlatiecoëfficiënt vormt het hart van de 
methode. In deze formule stelt x de eerste parameter voor; y de tweede. De 
correlatiecoëfficiënt is opgebouwd uit twee delen: de teller is de covariantie (Sxy) en 
de noemer is het produkt van de varianties van x en y (Sx ·SY). Allereerst wordt het 
gemiddelde van de x en y uitgerekend: 

(5) 

(6) 
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De covariantie (Sxy) wordt gedefinieerd ooor: 

1 r. - -
sxy = -L..J (x(t;)-x)(y(tJ-y) 

n-1 i=1 
(7) 

De variantie van x en y (Sx en SY) is: 

" 2 1 - 2 
S" = -}: (x(tJ-x) 

n-1 i=1 
(8) 

" 
s2 = _1 L (y (tJ -y)2 

Y n-1 i=1 
(9) 

De covariantie (Sxy) gedeeld door het produkt van de varianties van x en y (Sx·SY) 

levert de correlatiecoëfficiënt (rxy): 

s 
r =~ 
xy S ·S 

(10) 

x y 

Dit kan ook anders geschreven worden; de formule die uiteindelijk gebruikt wordt om 
de correlatiecoëfficiënt te berekenen, luidt als volgt: 

" " 
" L x(t;)Ly(t;) 
L (x(t;)y(t;))--'-i=_1 ---'i-=1 __ 
i=1 n 

r xy = --;:::================================= (11) 

" 2 " 2 

(L x(t;)) " (}:y(t;)) 

.....:..i=--'-1 -- 1 . l E y2 (t;> 
n i=1 

i=1 
n 

De grootte van de correlatiecoëfficiënt is maximaal 1 of minimaal -1. In het eerste 
geval is de vorm van de parameters identiek (figuur 3.17) in het tweede is de vorm 
tegengesteld (figuur 3.18). 

X(t) 

Y(t) 
--------------

-~ 

~ 

X(t) 

figuur 3.17: Een voorbeeld van positief gecorreleerd. figuur 3.18: Een voorbeeld van negatief gecorreleerd. 
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3.5.3.4. Verschuiving en correlatie 

Omdat de parameters, die gecorreleerd worden, afhankelijk zijn van de tijd, is het 
zeer goed mogelijk dat reacties van parameters op elkaar enige tijdvertraging 
hebben, een reactietijd. Daarom is niet alleen de correlatiecoëfficiënt berekend op 
hetzelfde tijdstip, maar zijn de parameters t.o.v. elkaar verschoven _in de tijd. De 
afstand in de tijd, waarover verschoven is, heet de verschuiving 't. Deze kan positief 
of negatief zijn. Bij een positieve verschuiving wordt de eerste parameter (X) vooruit 
in de tijd geschoven. Bij een negatieve verschuiving wordt de tweede parameter (Y) 
in de tijd vooruit geschoven, oftewel de X terug in de tijd. In figuur 3.19 en 3.20 
staan de twee definities toegelicht. -

x 
y 

\ \ \ \ \ \ 
\ \ \ \ ~ \--'----\ 

verschuiving t verschuiving t 

X(t+-.) met Y(t) X(t) met Y(t+-.) 

figuur 3.19: Een voorbeeld van positieve verschuiving. figuur 3.20: Een voorbeeld van negatieve verschuiving. 

In geval van positieve verschuiving worden de parameters: 

X(t + 't): HR 
en 
X(t + 't): HR 

Y(t): RESP 

Y(t): Sa02 

In geval van negatieve verschuiving: 

X(t): HR 
en 
X(t): HR 

Y(t + 't): RESP 

Y(t + 't): Sa02 

3.5.3.5. Correlatie in de praktijk 

In het schema in figuur 3.21 is te zien hoe de correlatiemethode precies wordt 
toegepast. Uit een uurfile van êên bed worden de twee parameterdatasets (met een 
lengte van 1 uur; 3517 waarden) gehaald en met elkaar gecorreleerd. Het uur wordt 
gesplitst in 10 blokken van 6 minuten (352 waarden). Van elk blok van 6 minuten 
wordt de correlatiecoëfficiënt bepaald voor verschillende 't'' s, die variëren van -60 
tot 60 ( · 1.024 s). De afstand tussen 2 opeenvolgende verschuivingen is 1.024 s, de 
"Careporttijd". Dus alle tijden van de verschillende verschuivingen moeten 
vermenigvuldigd worden met 1.024 s. 
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figuur 3.21: De correlatiemethode in de praktijk. 

Er is gekozen voor een blok van 6 minuten, omdat het aantal groot genoeg is om een 
grote significantie te halen en omdat bij deze lengte verschillende reacties van 
parameters op elkaar niet uitgemiddeld worden. Bijvoorbeeld: Als in de eerste 6 
minuten de correlatiecoëfficiënt sterk positief is en in de tweede 6 minuten sterk 
negatief, is dit zichtbaar bij blokken van 6 minuten en niet zichtbaar bij blokken van 
12 minuten. In het laatste geval middelen de twee effecten elkaar uit. Bovendien 
gaat de interesse uit naar correlaties op korte termijn, die zich afspelen in een 
periode van ongeveer 6 minuten. Deze grens is ook gekozen, omdat na het bekijken 
van een parameterdataset bleek, dat bradycardieën, apnoesen hypoxemieën binnen 
een bereik van 6 nimuten vallen. De lengte van die gebeurtenissen is nooit langer dan 
6 minuten. Het komt bovendien weinig voor, dat er meer dan één voorkomt in 6 
minuten. 

De reden, dat de parameters maximaal 60 · 1.024 s t.o.v. elkaar in de tijd verschoven 
zijn, is dat de reactie van de ene parameter op de andere waarschijnlijk niet groter 
dan 1 minuut. 

Van de 121 correlatiecoëfficiënten, die berekend zijn van 2 blokken van 6 minuten, 
die t.o.v. elkaar maximaal 61.44 sin de tijd verschoven zijn, wordt onder andere het 
maximum en het minimum bepaald. 

Dit is gedaan om de verschuiving te bepalen, waarbij de twee parameters het meest 
qua vorm op elkaar lijken. Hierdoor kan bepaald worden welke verschuivingen het 
meeste voorkomen en hoelang het duurt (lees: hoe ver terug of vooruit geschoven 
moet worden) voordat de andere parameter volgt. Ook kan door de selectie van 
maxima en minima bepaald worden hoe de reactie van de ene parameter op de andere 
is; hoe ze gecorreleerd zijn: positief of negatief. Hiermee wordt bedoeld: 

- positief 

of 
-negatief 

of 
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een dal van de ene parameter wordt gevolgd door een dal van de 
ander 
een berg van de ene parameter wordt gevolgd door een berg 
een dal van de ene parameter wordt gevolgd door een berg van 
de ander 
een berg van de ene parameter wordt gevolgd door een dal van 
de ander 



Met dal wordt bedoeld: een daling gevolgd door een daling en met een berg wordt 
bedoeld: een stijging gevolgd door een stijging. Deze termen zullen in het verdere 
verhaal gebruikt worden. 

Door de selectie van maxima en minima worden de 7040 (2 parameters met 3520 
waarden per uur) beperkt tot 20 waarden per uur. Voor elke period~ (blok) van 6 
minuten blijven dus 2 waarden over. 

De aldus verkregen maxima en minima worden weer geselecteerd op grootte. Er zijn 4 
grenzen gekozen: twee voor de maxima en twee voor de minima: 

- maximale correlatiecoëfficiënt rmax x,? 0.201 
- maximale correlatiecoëfficiënt rmax x,y> 0.65 
- minimale correlatiecoëfficiënt rmin x,y< -0.201 
- minimale correlatiecoëfficiënt r min x,y< -0.65 

De grens van 0.201 en -0.201 is afkomstig van de significantiegrens van 1% bij een 
aantal van 289 waarden. Als rmax x,y> 0.201 of als rmin x,y< -0.201 is, dan wordt de 
nulhypothese (parameters zijn niet gecorreleerd) verworpen. In 1% van de gevallen 
wordt de nulhypothese verworpen, terwijl deze toch correct is. Voor de berekening 
van de significantiegrens wil ik verwijzen naar appendix B. 

De andere grens is afkomstig van het bekijken van parameterdata met de nadruk op 
bradycardieën en hypoxemieën, waarna blijkt dat die gebeurtenissen een 
correlatiecoëfficiënt hebben, die groter is dan 0.65. Meer hierover volgt in het 
volgende hoofdstuk (Resultaten). 

Met de grens van 0.201 worden de maxima en minima geselecteerd, die significant 
zijn. Hierdoor worden de verschuivingen geselecteerd, die van belang zijn en wordt 
de hoeveelheid data beperkt. Door een grens van 0.65 blijven de sterk gecorreleerde 
gebieden met de bijbehorende verschuivingen over. 

Het aantal 289, dat gebruikt wordt voor de bepaling van de significantiegrens, is 
afkomstig van het aantal van het laatste blok. Een uurfile van een parameter bestaat, 
als het goed is, uit 3517 waarden per uur. De lengte van een blok is 6 minuten, dus 
352 waarden. Hierdoor is het aantal waarden in het laatste blok kleiner, nl 349. 
Bovendien wordt bij het laatste blok het aantal, waarmee verschoven wordt, kleiner. 
Dit komt omdat na blok 10 geen waarden meer komen. Dit is te zien in figuur 3.22 en 
3.22. Door het aantal aan te passen aan de verschuiving, wordt er niet buiten blok 10 
geschoven. Omdat de maximale verschuiving 60 is, wordt het aantal waarmee 
verschoven wordt in dit geval 349-60=289. Voor de bepaling van de significantiegrens 
is het kleinste aantal meetwaarden genomen: 289. 

Aan het begin van het uur doet zich ook een probleem voor: de data aan het begin 
van een uur worden niet gecorreleerd met de data aan het einde van het vorige uur. 
Dit komt, omdat er alleen naar voren in de tijd is geschoven. 
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positieve verschuiving 
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negatieve verschuiving 
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Blok 10 niet gebruikt Blok 9 Blok 10 

figuur 3.22: Het aantal parameterwaarden bij positieve 
verschuiving. 

3.5.3.6. Interpolatie 

figuur 3.23: Het aantal parameterwaarden bij 
negatieve verschuiving. 

niet gE 

Zoals in paragraaf 3.1.2. vermeld is, geeft de careport betrouwbaarheden mee aan de 
parameterdata. Als de betrouwbaarheid Useless invalid is, wordt de parameterwaarde 
12288 (hexadecimaal 3 · 163

). Indien deze waarde voorkomt in een parameterdataset, 
wordt de waarde weggelaten en wordt het ontstane gat opgevuld met een waarde die 
lineair geïnterpoleerd is uit de volgende en de vorige meetwaarde. Als de waarde 
12288 op het einde voorkomt, wordt deze niet geïnterpoleerd maar weggelaten. Dit 
gebeurt ook aan het begin van een uur. 

Indien de lengte van de ene parameterdataset niet gelijk is aan de lengte van de 
andere, wordt de kleinste lengte genomen, en die wordt verdeeld in blokken. 

3.5.3. 7. De gemiddelde correlatievorm 

Behalve het maximum en minimum van de 121 correlatiecoëfficiënten per blok van 6 
minuten, wordt ook de zgn. gemiddelde correlatievorm bepaald. Voor alle blokken van 
6 minuten, waar het maximum of minimum van de 121 correlatiecoëfficiënt groter of 
kleiner is dan 0.65 of -0.65, wordt een gemiddelde van de correlatiecoëfficiënten 
berekend als functie van de verschuiving. Hierdoor ontstaat een gemiddelde vorm van 
het verband tussen de verschuiving en de bijbehorende correlatiecoëfficiënt, de 
gemiddelde correlatievorm (zie figuur 3.24). Als er gesproken wordt over de 
correlatievorm wordt het verloop van de correlatiecoëfficiënt als functie van de 
verschuiving bedoeld. 
Door de gemiddelde correlatievorm te berekenen, kan een uitspraak gedaan worden 
over het bepalen van het maximum en minimum van de orginele correlatievormen. 
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figuur 3.24: Schema van de berekening van de gemiddelde correlatievorm. 

3.5.3.8. De programmatuur 

De programmatuur voor het berekenen van correlatiecoëfficiënten is onder te 
verdelen in 3 gedeelten: 
1. programmatuur voor het inlezen van parameterwaarden 
2. programmatuur voor het verwerken van de parameterwaarden 
3. programmatuur voor het berekenen van de correlatiecoëfficiënt 

3.5.3.8.1. Programmatuur voor het inlezen van parameterwaarden 

De parameters worden ingelezen door het PhyDAS, dat als programmeertaal EPEP 
heeft {Eindhoven Program Editor and Processor). Met behulp van de bibliotheek
programma's MESSEX en BIBLEX en met het programma LEESEX kunnen parameter
waarden 24 uur per dag ingelezen worden. De files van 1 uur worden op de fileserver 
weggeschreven en bevatten van alle aangesloten monitoren alle parameters. 

3.5.3.8.2. Programmatuur voor het verwerken van parameterwaarden 

De file van 1 uur wordt met het programma BFTP {Binar.)' File Transfer Program) 
overgehaald naar het File Transfer Station, waar de verwerking van de uurfile 
plaatsvindt. Dit gebeurt met het Turbo Pascal programma HAKKEN. Deze zet de 
uurfile met alle parameterwaarden om in voor elk bed een aparte file voor 1 uur 
{bedfile). Als 5 bedden {couveuses) bezet zijn en 5 monitoren aangesloten, zal de 
uurfile in 5 aparte bedfiles splitsen. Als dit is gebeurd, worden de aparte files gezipt 
in een file met het programma PKZIP {een programma voor datacompressie). Er 
ontstaat dus weer een file van 1 uur, met het verschil dat het nu zeer eenvoudig is 
om een bedfile eruit te halen. De originele uurfile wordt leeg gemaakt door een file 
met lengte 0 en dezelfde naam naar de fileserver terug te sturen met BFTP; de 
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originele uurfile wordt overschreven. De file met de gezipte bedfiles wordt ook terug 
naar de fileserver gestuurd. 

3.5.3.8.3. C-flles 

Een ander programma (Turbo Pascal) verwerkt ook parameterwaarden. Dit 
programma (EXPARA30 en EXPARA02) berekent, voordat de bedfiles gezipt en 
teruggestuurd worden naar de fileserver, een aantal statistische grootheden van alle 
gemeten parameters. De statistische grootheden zijn: het gemiddelde, het maximum, 
het minimum, de mediaan, schatters voor de standaarddeviatie, het aantal boven en 
onder een bepaalde grens en de duur daarvan. Dit alles wordt berekend voor een 
interval van 2 en van 30 minuten. De getallen zijn zodanig weggeschreven, dat ze in 
Quattro (een spreadsheetprogramma) ingelezen kunnen worden. 

3.5.3.8.4. Programmatuur voor het berekenen van de correlatiecoëfficiënt 

Deze programmatuur is geschreven in de programmeertaal Turbo Pascal. Het bestaat 
uit een aantal programma's, waarvan de belangrijkste OVUNZIP en LEESNEO zijn. 
OVUNZIP haalt van één bed de gewenste uren op en unzipt ze. LEESNEO is het 
programma, dat de correlatiecoëfficiënt berekent. Bij LEESNEO horen twee Turbo 
Pascal Units: PARAMFIL en NEOUNIT. De eerste haalt uit een bedfile van één uur 
de gevraagde parameter; dè tweede bevat procedures voor o.a. het berekenen van 
gemiddelden en correlatiecoëfficiënten. Voor een uitgebreide beschrijving van het 
programma LEESNEO en de unit NEOUNIT wil ik verwijzen naar appendix C. 
In figuur 3.25 staat een schema van verschillende programmatuur. 

i Care port. 

Jihy[)AS}=-__" inlezen van parameters 

i BFTP 
Messex 
Biblex 
Leesex 

File Transfer Stationh~~""> Verwerken van parameters 
-:\ '~ ;~ ~~-~ 

Hakken Statistiek Datacompressie 

Hakken Expara30 Pkzip 
Expara02 Pkunzip 

1 Berekenen van de Correlatie~ëfficiënt 
Leesneo 

figuur 3.25: Een vereenvoudigd schema van de gebruikte programmatuur. 
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3.5.4. Correlatie op lange termijn 

Bij de correlatie op lange termijn is gekeken naar verbanden tussen de parameters 
HR, RESP en Sa02 in de orde van dagen. Hier wordt gebruik gemaakt van de 
berekende gemiddeldes van 30 minuten van 1 parameter (de gemiddeldes komen uit de 
C-files). Van deze gemiddelden wordt het lopend gemiddelde van 1 dag bepaald met 
terugwerkende kracht met sprongen van 30 minuten. Iedere 30 minuten wordt het 
gemiddelde uitgerekend van de vorige 24 uur. De gemiddeldes van de HR, RESP en 
Sa02 worden tegen elkaar uitgezet. De aldus verkregen figuren worden trajectorieën 
genoemd en geven een beeld van het verloop van de parameters in de tijd. 

Er is gekozen voor een lopend gemiddelde van één dag, omdat een trajectorie met een 
gemiddelde van een halve dag erg grillig wordt, waardoor er nauwelijks een verloop 
terug te vinden is. 

3.5.4.1. Doel van de trajectorieën 

Door het verloop van de 24-uurs gemiddelden van 2 parameters tegen elkaar uit te 
zetten, kunnen aan de hand van veranderingen van de parameters, uitspraken gedaan 
worden over de situatie van het kind, over de invloed van toegediende medicijnen of 
gedane behandelingen. Indien door toediening van een medicijn de hartfrequentie van 
160 naar 200 slagen per minuut stijgt, is dit terug te zien in de trajectorie. 

3.5.4.2. Fouten bij de meting van parameters 

De onnauwkeurigheid in de tijd is 1.024 seconde. De onnauwkeurigheid van de 
parameterwaarde zelf is afhankelijk van de berekeningen in de monitor. 
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3.6. De bepaling van de ademhaling uit het plethysmogram 

Zoals vermeld is in paragraaf 2.4. is een poging gedaan de ademhalingsfrequentie uit 
het plethysmogram te bepalen. Dit gebeurt op drie manieren: 

1. Maximum en minimum bepaling 

2. Fast Fourier Transformatie 

3. Methode Continue 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie gebruikte methodes. Voor meer 
informatie, vooral over Methode Continu, wil ik verwijzen naar [3]. 

1000,---------------------------------

1. Maximum en minimum bepaling 
Bij de maximum en minimum bepaling 
wordt het plethysmogram verdeeld in .g, 
golven en wordt het maximum en j 
minimum bepaald. Door deze waarden "i 
tegen de tijd uit te zetten ontstaat een i 
signaal afkomstig van de fluctuaties in ~ 

het plethysmogram (zie figuur 3.26). ~ 

2. Fast Fourier Transformatie 
Met behulp van het Fast Fourier 
Transform algoritme (FFT) is het 
frequentiespectrum van het 
plethysmogram bepaald. Dit spectrum 
geeft aan uit welke frequenties het 
signaal is opgebouwd. De hartfrequentie 
en de ademhalingsfrequentie zouden, 
indien aanwezig, in dit spectrum 
zichtbaar moeten zijn. 

3. Methode Continue 

~ 

Bij de Methode Continue (in [3] wordt 
gesproken van Methode 0) wordt een 
plethysmogramgolf in m 1 vakjes 1 verdeeld 
(zie figuur 3.27). Hierbij is aangenomen, 
dat twee opeenvolgende plethysmo
gramgolven dezelfde vorm hebben. Op 
overeenkomstige plaatsen in opeenvol
gende golven worden de gemeten 
waarden van elkaar afgetrokken. 
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figuur 3.26: Maximum en minimum bepaling in het 
plethysmogram. 
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figuur 3.27: Het plethysmogram wordt in m vakjes 
verdeeld. 
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3.6.1. De programmatuur 
De programmatuur voor het inlezen van golven is voor een zeer groot deel identiek 
aan de programmatuur voor het inlezen van parameters. Dit laatste gebeurt m.b.v. de 
EPEPprogramma's MESS5, BIBLIO en LEZEN. 

Het verwerken van golven is anders dan het verwerken van parameters, omdat er 
maar een golf tegelijk gemeten kan worden. De binnengekomen golfwaarden moeten 
eerst van integer naar text omgezet worden voor de verwerking (Turbo Pascal 
programma: INT2TXT). Daarna worden diverse Turbo Pascal Programma's erop 
losgelaten om de bovenstaande bewerkingen te verrichten. 

3. 7. De patiënten 

De patiënten die bekeken zijn met de correlatiemethode op korte termijn staan in de 
onderste tabel. De kinderen zijn gekozen op grond van het aantal bradycardieën, 
apnoes en hypoxemieën. Met de duur wordt de duur van de zwangerschap bedoeld. 
Het PIN nummer bestaat uit de geboortedatum en een rest. In de rest zitten privé 
zaken verwerkt. De uren in de tabel zijn naar boven afgerond op hele uren. Een 
aantal uren ontbreken, de parameterdataset is niet volledig. 

pin nummer gewicht duur (in beademd begin- eind- aantal 
(in g) weken) tot datum datum gemeten 

meting meting uur 

13119115218 1000 26,5 19-12 18-12 6-1 414 
10:00 17:00 16:00 

19129110213 1243 30 26-12 19-12 3-1 309 
9:00 16:00 10:00 

14129178211 1400 28 20-12 18-12 31-12 279 
12:00 17:00 10:00 

29119155220 815 28 geen 18-12 24-12 137 
17:00 15:00 

29119155212 1110 28 geen 18-12 23-12 112 
12:00 9:00 

tabel 3.1: Overzicht van de patiënten, waarvan de metingen bewerkt zijn. 
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Hoofdstuk 4. Resultaten 

Inleiding 
Dit hoofdstuk bestaat uit 3 delen: 
- correlatie op korte termijn 
- correlatie op lange termijn 
- ademhaling uit het plethysmogram 

4.1. Resultaten van correlatie op korte termijn 

4.1.1. Inleiding 

De resultaten van de correlatie op korte termijn bestaan uit verschuivings
histogrammen, gemiddelde vorm van de correlatie en simulaties. 

Zoals in hoofdstuk 3.5 is uitgelegd, wordt ieder uur data van één kind verdeeld in 10 
blokken van 6 minuten. Deze blokken van één parameter worden gecorreleerd met 
een andere parameter voor verschuivingen van -60 tot 60 ( · 1.024) s. Bij iedere 
waarde van de verschuiving hoort een correlatiecoëfficiënt. Uit de serie van 121 
correlatiecoëfficiënten van een blok van 6 minuten wordt het maximum en minimum 
van de correlatiecoëfficiënt bepaald. De 10 maxima en minima, die dan overblijven 
van 1 uur, worden weer geselecteerd. De grenzen zijn: 

voor de maxima: 
en: 

voor de minima: 
en 

r > 0.201 
r > 0.65 

r < -0.201 
r < -0.65 

Bij de waarden, die dan overblijven, hoort een verschuiving, waar de 
correlatiecoëfficiënt maximaal of minimaal is. Deze verschuivingen (die tussen de -60 
of 60 ·1.024 s ligt) wordt tenslotte een histogram gemaakt, zodat zichtbaar wordt 
welke verschuiving het meeste voorkomt. 

Van alle blokken waarvoor de correlatiecoëfficiënt groter is dan 0.65 of kleiner is 
dan -0.65 voor één of meer verschuivingen wordt het gemiddelde van de correlatie als 
functie van de verschuiving bepaald. Voor iedere verschuiving wordt de bijbehorende 
correlatiecoëfficiënt gemiddeld met vorige correlatiecoëfficiënt (van vorige blokken, 
waarvoor voor één of meer verschuivingen de correlatiecoëfficiënt ook groter dan 
0.65 of kleiner dan -0.65 is) berekend. Dit uitgezet tegen de verschuiving, levert dit 
de gemiddelde vorm van de correlatie (zie figuur 4.1). 

In de eerste paragraaf van de resultaten van de correlatie op korte termijn worden 
eerst de resultaten van de simulaties besproken, vervolgens komen de gemiddelde 
vormen van de correlatie aan de beurt, tenslotte volgt een serie 
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verschuivingshistogrammen. Omdat de grens r > 0.65 gebaseerd is op een resultaat 
n.l. een verschuivingshistogram, zal eerst worden verklaard, waar die 0.65 vandaan 
komt. 
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/""' 
/ .....___ 
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verschuiving (x 1.024 s) 

........._ 

40 60 

figuur 4.1: 
voorbeeld van correlatievorm HR - RESP; 
(voor r > 0.65; pin 13119115218). 

4.1.2. De grenzen r > 0.201, r < -0.201, r > 0.65 en r < 0.65 

Als een correlatiecoëfficiënt voldoet aan de grenzen r > 0.201 of r < -0.201 zijn de 
parameters waarvan de correlatiecoëfficiënt is berekend niet ongecorreleerd. In 1% 
van het aantal gevallen is de uitspraak niet juist. Dit hoort bij een aantal van 289 
meetwaarden en is een gekozen onnauwkeurigheid, de zgn. significantiegrens. Voor 
nadere uitleg zie paragraaf 3.5.3.5. en appendix B. 

De grens r > 0.65 is een empirische grens. Met behulp van het Turbo Pascal 
programma NeoDat, een programma voor grafische presentatie van Neonatale Data, 
zijn alle parameterwaarden van de hartfrequentie en de zuurstofsaturatie van het 
kind 13119115218 bekeken. Daaruit zijn de bradycardieën en hypoxemieën 
geselecteerd en is de maximale correlatiecoëfficiënt en de bijbehorende verschuiving 
voor het gebied uitgerekend, waarin de bardycardie en hypoxemie zich bevindt. Van 
al de verschuivingen is een histogram gemaakt. 

Daarbij is uitgegaan van de (subjectieve) criteria: 

4.2 

Het moet duidelijk zijn, welk dal/berg bij welk dal/berg hoort. 
De parameterwaarden rond een bradycardie en ee"" hypoxemie moeten min of 
meer constant blijven. Hierdoor is het duidelijk welk dal/berg bij welke 
dal/berg hoort. 
De hartfrequentie moet niet te snel dalen en er moet een daling van de 
zuurstofsaturatie bij zitten. Het komt n.l. voor dat om een of andere reden dat 
de hartfrequentie ineens zeer sterk daalt en stijgt (in één à twee slagen). De 
gemeten waarde voor de hartfrequentie wordt door de monitor goed gevonden, 
terwijl er in feite een aantal hartslagen gemist zijn. Indien een bradycardie 
optreedt, daalt de zuurstofsaturatie ook. Alleen dit soort gebeurtenissen zijn 
geselecteerd. 



Als voor de gehele parameterdataset de maxima van de correlatiecoëffiënten 
berekend worden en vervolgens geselecteerd worden op r > 0.65 lijkt de vorm van het 
histogram van de biJbehorende verschuiving op de vorm van het histogram, dat 
gemaakt is uit data geselecteerd m.b.v. NeoDat. Daarom is de grens r > 0.65 gekozen 
om sterke correlaties, die behoren bij dezelfde vormen van de twee parameters, eruit 
het halen. 

In figuur 4.2 en 4.3 (verschuivingshistogram en neodat) zijn de twee histogrammen te 
zien. De hoogte van de y-as is gecorrigeerd voor het aantal verschuivingen in het 
histogram. 

-60 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.3: Verschuivingshistogram bepaald figuur 4.2: Verschuivingshistogram bepaald met de 
correlatiemethode met grens > 0. 65. 
r = -5 voor hoogte = 34; n = 324;. 

m.b.v. de bovenstaande selectiecriteria en met NeoDat. 
r = -5 voor hoogte = 25; n = 156. 

Het aantal, dat geselecteerd wordt met de grens r > 0.65 (n = 324), is veel groter dan 
geselecteerd met NeoDat. Bovendien zijn niet alle correlatiecoëfficiënten van de met 
NeoDat geselecteerde dalen > 0.65. 135 Berekende correlatiecoëfficiënten zijn groter 
dan 0.65. De rest zit niet boven de r > 0.65. In tabel 4.1 zijn de resultaten van de 
vergelijking samengevat. 

m.b.v. NeoDat wel m.b.v. NeoDat niet totaal 

r > 0.65 wel 135 189 324 

r > 0.65 niet 21 3795 3816 

totaal 156 3984 4140 
tabel 4.1: Resultaat van de vergelijking van de grens > 0.65 met de selectie m.b.v. 

NeoDat en de bovenstaande selectiecriteria. 

Bij de grens r < -0.65 is er vanuitgegaan dat, net zoals bij de grens r > 0.65, de 
sterke correlaties met die r < -0.65 eruit geselecteerd worden. De grens r > 0.65 
wordt naar beneden door getrokken. 

Omdat de grens r > 0.65 een empirische grens is, is gekozen voor een tweede, lagere 
grens. Op deze manier wordt het risico vermeden, dat bij de grenzen r > 0.65 en 
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r < -0.65 geen correlatiecoëfficiënten meer overblijven. Dit is mogelijk, omdat de 
grens r > 0.65 gebaseerd op subjectieve selectie, terwijl de grenzen r < 0.201 en 
r < -0.201 duidelijke grenzen zijn. 

4.1.3. Simulaties 

In deze paragraaf staan de resultaten van de simulaties. Links is in een grafiek 
aangegeven welke twee signalen gecorreleerd worden. Rechts staat als functie van de 
verschuiving de berekende correlatiecoëfficiënt ( correlatievorm). 

Deze berekeningen zijn gedaan om verschillende redenen: 

1. Met deze simulaties is de programmatuur getest. 

2. De simulaties geven inzicht in de gebruikte correlatiemethode; hoe ziet de 
correlatievorm eruit bij signalen met verschillende amplitude, offset en 
frequentie. 

3. Door signalen te kiezen, die voor een groot deel op waarheid berusten, is een 
poging gedaan de werkelijkheid te simuleren daarmee te onderzoeken hoe de 
correlatievorm eruit ziet. 

De twee signalen, die in de correlatiemethode zijn gestopt, zijn te onderscheiden in 
vier groepen: 

1. Volledige sinus, beide dezelfde frequentie, verschillende amplitude of offset 
(figuur 4.4 t/m 4.11). Waarbij: signaal(t) =offset+ amplitude · sin(2Jttf) met 
f = frequentie. 

2. Volledige sinus, andere frequentie (figuur 4.12 t/m 4.19). 

3. Volledige sinus met een andere volledige sinus gesuperponeerd (figuur 4.20 t/m 
4.23). 

4. Deel van een sinus, als simulatie van een bradycardie en een hypoxemie 
(figuur 4.24 t/m 4.29). 

De simulatiesignalen zijn voor een deel gebaseerd op twee "echte" signalen en wel: 
signaall(t): de parameterdataset van de hartfrequentie en signaal2(t): de 
parameterdataset van de zuurstofsaturatie. De HR ligt gemiddeld rond de 160 slagen 
per minuut. De Sa02 ligt rond de 95%, maar om wat meer variatie te geven aan het 
Sa02-signaal, is voor een variatie rond de 80 %gekozen. Niet altijd zijn de gebruikte 
signalen waarheidsgetrouw: soms zijn de HR en de Sa02 negatief (figuur 4.4), is de 
Sa02 boven de 100% (o.a. figuur 4.10) en is de HR bovennatuurlijk hoog (250 in figuur 
4.20). De lengte van de twee blokken, die met elkaar gecorreleerd worden is, zoals 
bij de "echte" signalen hetzelfde, 6 minuten, 352·1.024s. Hetzelfde geldt voor de 
verschuiving: tussen -60 en 60 ( ·1.024 s). 
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50 

figuur 4.4: 

100 150 200 250 300 350 400 
tijd (x 1.024 s) 

signaall (t) = 160sin(2:rct/352); f = 2.8 ·10-3 Hz; 
signaal2(t) = 100sin(2:rct/352); f = 2.8-10-3 Hz. 
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50 

figuur 4.6: 

100 150 200 250 300 350 400 
tijd (x 1.024 s) 

signaall (t) = 160 + 20sin(2:rct/352); f = 2.8 ·10-3 Hz; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2:rct/352); f = 2.8-10-3 Hz. 
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figuur 4.8: 

100 150 200 250 300 
tijd (x 1.024 s) 

400 

signaall (t) = 160 + 20sin(2:rct/88); f = 1.1·10-2 Hz; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2:rct/88); f = 1.1-10-2 Hz. 

1 ~ 
0.8 ··--/ 

o.6v 
0.4 -·----------------

0.2+----------------------

o~---------------------

-0.21-----·--------------------l 

-0.4+-------------------

-0.61----·-·------------------

-0.8+--------------·------·-

-1+---r---...---r--.----r----l 
-60 -40 -~ 0 20 40 60 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.5: 
resultaat correlatiemethode: r = 1 bij r = Os. 
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figuur 4. 7: 
resultaat correlatiemethode: r = 1 bij r = Os. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.9: 
resultaat correlatiemethode: 
r = 1 bij r = Os; r = -1 bij r = 44s en r = -44s. 
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~~0---~~--1~00---1~~---~~---2~~--~r---~~~400 

tijd (x 1.024 s) 

figuur 4.10: 
signaal1(t) = 160 + 20sin(2JTt/88); f = 1.1·10-2 Hz; 
signaal2(t) = 80 + 45sin(2JTt/88); f = 1.1·10-2 Hz. 

120 -·-----------------1 

M~o--i~~-~14~--~~~-2~r-~~~-~~~4oo 

tijd (x 1.024 s) 

figuur 4.12: 
signaall(t) = 160 + 20sin(2JTt/88); f = 1.1·10-2 Hz; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2JTt/80); f = 1.3·10-2 Hz; 
C:Jf = 1.13·10-3 Hz. 

figuur 4.14: 

100 1~ ~ 2~ ~ 3~ 400 
tijd (x 1.024 s) 

signaal1(t) = 160 + 20sin(2JTt/88); f = 1.1·10-2 Hz; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2m/60); f = 1. 7 ·10-2 Hz; 
C:Jf = 5.30 ·10-3 Hz. 

4.6 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.11: 
resultaat correlatiemethode: 
r = 1 bij r = Os; r = -1 bij r = 44s en r = -44s. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.13: 
resultaat correlatiemethode: 
r = 0. 784 bij r = 1&; r = -0.729 bij r = -24s. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.15: 
resultaat correlatiemethode: 
r = 0.056 bij r = -34s; r = -0.056 bij r = -4s; 
r = 0.06 bij r = 36s en 37s. 
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figuur 4.16: 

100 150 200 250 300 350 400 
tijd (x 1.024 s) 

signaall(t) = 160 + 20sin(2:rrt/352); f = 2.8·10-3 Hz; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2:rrt/176); f = 5. 7 ·10-3 Hz; 
Of= 2.84 -J.o-3

• 
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figuur 4.18: 

100 150 200 250 300 350 400 
lijd (x 1.024 s) 

signaall(t) = 160 + 20sin(2:rrt/352); f = 2.8·10-3 Hz; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2:rrt/88); f = 1.1·10-2 Hz; 
Of= 8.52·10-3 Hz. 
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figuur 4.20: 

100 150 200 250 300 350 400 
lijd (x 1.024 s) 

signaall (t) = 160 + 70sin(2:rrt/704) + 20sin(2:rrt/70.4); 
signaal2(t) = 80 + 40-sin(2:rrt/704) + 
10sin(2n(t+ 10)170.4); 
(signaal 2 is 10 s verschoven t.o.v. signaal1). 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.17: 
resultaat correlatiemethode: r = 0 voor iedere T. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.19: 
resultaat correlatiemethode: r = 0 voor iedere T. 

O.Bt·------------jL'----~->o;:-----
0.6 ~·----·-·~'--/ __ '\-->,;,----

~=-"'"" 0.4 ·------· 

0.2 r----------.. -------·-----

0+----- ----------------

-o.2i----------------H·----·--·----·-·--··-·-· .. 

-0.4+------------------

-o.6 -------------------

-o.a -----·----·---------------i 

-~+----_T4o----20...---~o---20...---~~-~oo 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.21: 
resultaat correlatiemethode: 
r = 0.984 bijT = 9s; r = 0.441 bijT = -26s en 
-27s; r = 0.356 bijT = 47s en 4&. 
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00~0---~~--1~00---1~~---2~00~--2~~--~r---3~~~400 
tijd (x 1.024 s) 

figuur 4.22: 
signaall(t) = 160 + 70sin(2m/704)+20sin(2m/70.4); 
signaa/2(t) = 80 + 40sin(2m/704) + 10sin(2:Jrt/35.2). 
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figuur 4.24: 
signaa/1(t) = 160 voort= 0 t/m t = 131 en voor 
t = 155 t/m t = 450; 
signaal1(t) = 160- 60sin(2m/44) voor 
t = 132 t/m t = 154; 
signaal2(t) = 80 voort = 0 t/m t = 131 en voor 
t = 155 t/m t = 450; 
signaal2(t) = 80 - 20sin(2:Jrt/44) voor t = 132 
t/m t = 154. 
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figuur 4.23: 
resultaat correlatiemethode: 
r = 0. 729 bij r = -9s, -Ss, -7s en -6s. 
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figuur 4.25: 
resultaat correlatiemethode: r = 1 voor r = Os. 
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figuur 4.26: 
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signaal1(t) = 160 voort = 0 t/m t = 131 en voor 
t = 177 t/m t = 450; 
signaall(t) = 160 + 60sin(2:Jrt/88) voort = 132 t/m 
t = 176; 
signaa/2(t) = 80 voort = 0 t/m t = 131 en voor 
t = 233 t/m t = 450; 
signaal2 (t)= 80 + 20sin(2:rr(t-32)1200) voor t = 132 
t/m t = 232; 
(De afstand tussen de twee minima is 28 s). 
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figuur 4.28: 
signaal1(t) = 160 voort = 0 t/m t = 131 en voor 
t = 177 t/m t = 450; 
signaall (t) = 160 + 60sin(2:rrt/88) voor t = 132 t/m 
t = 176; 
signaal2(t) = 80 voor t = 0 t/m t = 131 en voor 
t = 206 t/m t = 450; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2:rr(t-32)!200) voor t = 132 
t/m t = 182; 
signaal2(t) = 80 + 20sin(2:rr(t-117)!88) voort = 183 
t/m t = 205; 
(De afstand tussen de twee minima is 23 s) 
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figuur 4.27: 
resultaat correlatiemethode: r = 0. 786 bijl" = -29s, 
-2& en -27s. 
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figuur 4.29: 
resultaat correlatiemethode: r = 0.893 bijl" = -23s. 
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4.1.4. Gemiddelde correlatievonn 

De gemiddelde correlatievorm is, zoals ook al is beschreven in paragraaf 3.5.3. 7 ., 
berekend voor correlatievormen, waarbij één of meer correlatiecoëfficiënten < -0.65 
of > 0.65 is. Van alle correlatievormen is de gemiddelde vorm bepaald: het gemiddelde 
van de correlatiecoëfficiënten bij één verschuiving. 

De reden voor het berekenen van de correlatievorm is om een uitspraak te doen over 
het bepalen van het maximum en minimum van de afzondelijke correlatievormen. De 
verschuivingen, die bij de maxima en minima horen, komem in het verschuivings
histogram. Is het wel zir1 vol om de extremen van de correlatievormen te bepalen voor 
de verschuivingshistogrammen? Het verloop van de correlatievorm rond het extreem 
is van belang voor het bepalen van het maximum en minimum. Omdat het onmogelijk is 
om alle correlatievormen te bekijken, is een gemiddelde correlatievorm berekend. 

Door de gemiddelde correlatievorm te vergelijken met de verschuivingshistogrammen 
kan in sommige gevallen een uitspraak gedaan worden over hoe de oorspronkelijke 
correlatievormen er ongeveer uit hebben gezien. De verschuivingshistogrammen geven 
namelijk aan, bij welke verschuivingen de maxima of minima van de originele 
correlatievormen zitten. Voor die maxima of minima (waarvan de verschuiving in het 
verschuivingshistogram staat) geldt, dat daar de correlatiecoëfficiënt groter is dan 
0.65 of kleiner dan -0.65. Van de originele correlatievormen is dus de plaats en de 
hoogte van de externen en de gemiddelde correlatievorm bekend. 

Bij de figuren is de Q.reedte QP halve hoogte (de bohh) aangegeven, waarbij de hoogte 
gedefinieerd is als de absolute hoogte, de afstand tussen 0 en het maximum van de 
correlatievorm. Deze bohh worden in de grafiek aangegeven met van ... tot ... , omdat 
de piek in de gemiddelde correlatievorm niet symmetrisch is t.o.v. het maximum of 
minimum. 

De bohh staat in de figuuronderschriften, om aan te geven hoe de gemiddelde 
correlatievorm rond het maximum of minimum verloopt. 

De gemiddelde correlatievormen zijn berekend voor de 5 patiënten (zie 
paragraaf 3. 7) voor de parameters HR - RESP en HR - Sa02 voor de grenzen r > 0.65 
en r < -0.65, omdat deze grenzen de sterk gecorreleerde periodes selecteren en 
omdat de interesse uitgaat naar dit soort gebeurtenissen. 
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De gemiddelde correlatievorm van de volgende pinnen en parameters, die een 
duidelijke maximum of minimum hebben staan in de onderstaande tabel: 

~~nr 
figuur 4.30: 

figuur 4.33: 

figuur 4.35: 

figuur 4.39: 

figuur 4.40: 

figuur 4.44: 

figuur 4.46: 

figuur 4.48: 

figuur 4.49: 

tabel 4.2: 

pin parameter grens bohh max of min bij 't 

13119115218 HR- RESP r > 0.65 44 1s 

19129110213 HR- RESP r < -0.65 37 2s 

14129178211 HR- RESP r < -0.65 44 -1s 

29119155212 HR- RESP r < -0.65 39 -4s 

13119115218 HR- Sa02 r > 0.65 48 -Ss 

14129178211 HR- Sa02 r > 0.65 85 -8s 

29119155220 HR- Sa02 r > 0.65 73 -4s 

29119155212 HR- Sa02 r > 0.65 66 1s 

29119155212 HR- Sa02 r < -0.65 59 -8s 

Deel van de resultaten gemiddelde correlatievorm. De waarden in de 
kolom max of min bij r geven de verschuiving aan, waarbij de 
gemiddelde correlatievorm een maximum of minimum heeft. 

4.11 



/""' 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

--
/ --.......__, 

~-------""' 
.........._ 

0 

-Q.2 

-Q.4 

-0.6 

-Q.8 

-1 

t--· 

-60 -40 -20 0 20 40 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.30: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 13119115218; r > 0.65; 

60 

r = 0.614 bij r = 1s; bohh van r = -1& tot 26s,
n = 91. 
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figuur 4.32: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 19129110213; r > 0.65; 
n = 16. 
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figuur 4.34: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 14129178211; r > 0.65; 
r = 0.462 bij r = -53s en -52s; r = 0.463 bij 
r = 24s en 25s; n = 14. 
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figuur 4.31: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 13119115218; r < -0-65; 
r = -0-427 bij r = 17s; n = 21-
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figuur 4.33: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 19129110213; r < -0.65; 

60 

r = -0.630 bij r = 2s; bohh van T = -15s tot 22s; 
n = 116 . 
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figuur 4.35: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 14129178211; r < -0.65; 
r = -0.662 bijT = -ls; bohh van r = -2ls tot 23s; 
n = 129. 
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figuur 4.36: gem. correlatievorm HR- RESP 
pin 29129155220; r > 0.65; 
r = 0.316 bij l' = -52s; n = 7. 
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figuur 4.38: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 29119155212; r > 0.65; 
r = 0.581 bij l' = -48s; n = 5. 
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figuur 4.40: gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 13119115218; r > 0.65; 

60 

r = 0.634 bij l' = -5s; bohh van l' = -35s tot 13s; 
n = 324. 
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figuur 4.37: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 29119155220; r < -0.65; 
r = 0.575 bij l' = 5s, 6s, 7s en &; bohh van 
l' = -19s tot 47s; n = 75. 
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figuur 4.39: gem. correlatievorm HR - RESP 
pin 29119155212; r < -0.65; 

60 

r = 0.665 bij l' = -4s; bohh van l' = -22s tot 17s; 
n = 77. 
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figuur 4.41: gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 13119115218; r < -0.65; 
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r = -0.618 bijl' = -24s; bohh van l' = -60s tot 
34s; n = 324. 4.13 
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figuur 4.42: gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 19129110213; r > 0 .. 65; 
n = 63. 
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figuur 4.44: gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 141278211; r > 0.65; 
r = 0.592 bij T = -8s; bohh van T = -60s tot 25s; 
n = 161. 
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figuur 4 .. 46: gem. correlatievorm HR- Sa0
2 

pin 29119155220; r > 0.65; 
r = 0.556 bij T = -4s; bohh van T = -46s tot 27s; 
n = 55. 
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figuur 4.43: gem .. correlatievorm HR - Sa02 

pin 19119110213; r < -0.65; 
n = 95. 
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figuur 4.45: gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 14129178211; r < -0.65; 
n = 59. 
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figuur 4.47 .. - gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 29119155220; r < -0.65; 
r = -0.620 bij T = -6s en -7s; bohh van T = -60s 
tot 60s; n = 116 .. 
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figuur 4.48: gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 29119155212; r > 0.65; 
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figuur 4.49: gem. correlatievorm HR - Sa02 

pin 29119155212; r < -0.65; 
r = 0.645 bij T = 1s; bohh van T = -43s tot 23s; 
n = 30. 

r = 0.657 bijT = -&; bohh van T = -43s tot 16s; 
n = 146. 

4.1.5. Verschuivingshistogrammen 

Zoals vermeld in paragraaf 3.5.3.5. staat in de verschuivingshistogrammen 
aangegeven welke verschuiving hoe vaak voorkomt. De maxima en minima van de 
correlatievorm zijn geselecteerd op resp. r > 0.201 en 0.65 en op r < -0.201 en -0.65. 
De bijbehorende verschuivingen zijn uitgezet in een histogram. 

Op deze manier wordt bepaald bij verschuiving het meeste voorkomt en dus bij welke 
verschuiving de signalen het meest op elkaar lijken. Ook de reactie van de 
parameters op elkaar, positief of negatief, kan bepaald worden. 

De verschuivingshistogrammen zijn berekend voor de 5 patiënten, vermeld in 
paragraaf 3. 7. met de parameters HR - RESP en HR - Sa02• Hierdoor vallen de 
resultaten uiteen in acht "rubrieken": 

HR - RESP correlatiecoëfficiënt > 0.201 
HR - RESP correlatiecoëfficiënt > 0.65 
HR - RESP correlatiecoëfficiënt < -0.201 
HR - RESP correlatiecoëfficiënt < -0.65 

HR - Sa02 correlatiecoëfficiënt> 0.201 
HR - Sa02 correlatiecoëfficiënt > 0.65 
HR - Sa02 correlatiecoëfficiënt < -0.201 
HR - Sa02 correlatiecoëfficiënt < -0.65 

In de histogrammen is de schaal vandey-as aangepast aan het totaal aantal 
verschuivingen in het histogram. Dit is gedaan per rubriek, omdat dat aantal bij 
verschillende rubrieken te sterk varieert om alle y-as schalen aan elkaar aan te 
passen. Verder is in het onderschrift van het figuur het aantal waarden (n; is dus het 
totaal aantal verschuivingen in het verschuivingshistogram), dat groter is dan de 
gehanteerde grens, en de bohh (Q.reedte QP halve hoogte) aangegeven. 
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4.1.6. Overzicht en bespreking resultaten verschuivingshistogrammen 

In de tabellen (4.3. en 4.4) staat een overzicht van de resultaten van de verschui
vingshistogrammen; in tabel 4.3 staan de resultaten van de 
verschuivingshistogrammen voor de correlatie tussen HR en RESP; in tabel 4.4 de 
resultaten van HR en Sa02• De gegeven verschuivingen moeten alle~al nog 
vermenigvuldigd worden met 1.024s. 

In de 2e en 3e kolom staan de resultaten van de negatieve correlatie (- cor) voor de 
twee gebruikte grenzen: r < -0.201 en r < -0.65. In de 4e en Se kolom staan de 
reultaten van de positieve correlatie ( + cor) voor de grenzen r > 0.201 en r > 0.65. 

Horizontaal staan opeenvolgend: 

voorkeur: 

piek rond: 

aantal: 

4.16 

Met de voorkeur wordt het gebied aangegeven, waar de meeste 
verschuivingen zitten: 

- is het gebied waarbij 1: < 0 
+ is het gebied waarbij 1: > 0. 

Indien er een piek aanwezig is in het verschuivingshistogram, staat de 
verschuiving, waarbij het maximum van het verschuivingshistogram ligt, 
aangegeven met piek rond. 

Dit is het aantal blokken van 6 minuten, waarvan een verschuiving in 
het histogram staat, dat aan de gegeven grens voldoet. Dit is berekend 
als percentage van het totaal aantal blokken van 6 minuten (het totaal 
aantal uur · 10). De absolute hoeveelheden staan bij de verschuivings
histogrammen zelf en in paragraaf 3. 7. 



4.1.6.1. Opvallend in tabel 4.3: 
Negatieve correlatie tussen HR en RESP komt 4 keer voor, positieve correlatie 1 
keer (pin 13119115218). Bij negatieve correlatie komt een negatieve (piek rond -4) 
en positieve (piek rond 4) verschuiving voor. Zelfs geen verschuiving (piek rond 0) 
komt voor. Ook de voorkeur is niet overal hetzelfde, soms liggen de meeste waarden 
in het positieve gebied en soms in het negatieve gebied. _ 
De correlatie is àf positief àf negatief. Er komen geen pieken voor bij zowel 
positieve als negatieve correlatie. 
Als er een piek aanwezig is, is het aantal waarden veel hoger dan in de andere kolom, 
waar geen piek is. Voor de grenzen r > 0.201 en r < -0.201 is het verschil minimaal 
15% en maximaal 55%; voor de grenzen r > 0.65 en r < -0.65 minimaal 2% en maximaal 
6%. Bij geen piek bij de grenzen r > 0.65 en r < -0.65 ligt het aantal bij 0.5% (behalve 
bij pin 13119115218). 

HR- RESP 

pinnummer - cor + cor 

r < -0.201 r < -0.65 r > 0.201 r > 0.65 

13119115218 
voorkeur -
piek rond Os +1s 
aantal 56.5% 0.5% 71.0% 2.2 % 

19129110213 
voorkeur 
piek rond +4s +4s 
aantal 68.8% 3.8% 53.6% 0.5% 

14129178211 
voorkeur -
piek rond Os -1s 
aantal 69.4% 4.6% 52.3% 0.5 % 

29119155220 
voorkeur + -
piek rond Os 
aantal 80.9% 5.5% 45.4% 0.5% 

29119155212 
voorkeur - niet 0 
piek rond -4s -4s 
aantal 77.9% 6.9% 48.4% 0.4% 

tabel 4.3: . . . Resultaten van de verschuwmgshzstogrammen van de correlatie tussen 
HR en RESP. 
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4.1.6.2. Opvallend in tabel 4.4: 
De negatieve correlatie komt ongeveer even vaak voor als positieve correlatie. De 
biJbehorende verschuiving en de voorkeur is op één pin (pin 29119155212, + cor) na 
altijd negatief !! De maximale verschuiving is -21s, de minimale -4s. 
Bij 2 pinnen (29119155220 en 29119155212) komt bij zowel positieve als negatieve 
correlatie een piek voor. 29119155212 heeft er zelfs twee bij de grens r < -0.201; de 
piek bij 't = -21 verdwijnt bij de grens r < -0.65. · 
Het komt nog 2 keer voor, dat een piek bij r < -0.201 verdwijnt bij de grens r < -0.65. 
Het aantal waarden in het histogram met piek is niet beduidend groter dan het aantal 
waarden zonder piek. Het komt zelfs voor, dat het aantal in de grafiek zonder piek 
groter is dan het aantal met piek in het histogram (pin 14129178211 ). 

HR- Sa02 

pinnummer - cor + cor 

r < -0.201 r < -0.65 r > 0.201 r > 0.65 

13119115218 
voorkeur - - - -
piek rond -4s -5s 
aantal 59.8% 7.8% 50.5% 7.8% 

19121911021 
3 
voorkeur -lOs 
piek rond 56.8% 3.1 % 49.0% 2.0 % 
aantal 

14129178211 
voorkeur - -
piek rond -11s 
aantal 48.6% 2.1% 60.7% 5.8% 

29119155220 
voorkeur - - -
piek rond -7s -7s -4s -5s 
aantal 61.2% 8.5 % 44.7% 4.0 % 

29119155212 
voorkeur - -
piek rond -7s -21s -8s +ls +ls 
aantal 71.5% 13.0% 47.6% 2.7% 

tabel 4.4: 
. . . 

Resultaten van de verschuwzngshtStogrammen van de correlatie tussen 
HR en Sa02• 
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Resultaten correlatie tussen HR en RESP met r > 0.201 

-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.50: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 13119115218; r > 0.201; 
piek bij T = Os met h = 144; bohh van T = -3s tot 4s; 
n = 2941. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.52: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 14129178211; r > 0.201; 
n = 1459. 

1 15~~-r----------·----------------~ 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.54: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155212; r > 0.201; 
n = 542. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.51: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 19129110213; r > 0.201; 
n = 1657. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.53: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155220; r > 0.201; 
n = 622. 
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Resultaten correlatie tussen HR en RESP met r > 0.65 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.55: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 13119115218; r > 0.65; 
piek bij r = 1s met h = 10; bohh van r = -1s tot 6s; 
n = 91. 

3~--------------------------, 

2 -·---------------1 

0+--60~-~50!"'-4~0!"'-30~-20~-1~0~0~1'!_110~20~30~40!"'50~.---l 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.57: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 14129178211; r > 0.65; 
n = 14. 

o+--60-:fo-_.."50!--4-.0!"'-30~-20~-1~o-o!"""!1~o "!20~30!""'!':40~50~--t 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.59: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155212; r > 0.65; 
n = 5. 
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3~--------------------------. 

2~-------,-----------------; 

0,~~~~~~~~~~~~ 
-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.56: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 19129110213; r > 0.65; 
n = 16. 

0'+--60~-50~-4~o~-30'!!--~20!"'-~10~0~10~20~30~4:"::"o ~50~--1 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.58: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155220; r > 0.65; 
n = 7. 



Resultaten correlatie tussen HR en RESP met r < -0.201 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.60: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 13119115218; r < -0.201; 
n = 2339. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.62: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 14129178211; r < -0.201; 
piek bij r = Os met h = 80; bohh van r = -& tot 2s; 
n = 1936. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.64: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155212; r < -0.201; 
piek bij r = -4s met h = 76; bohh van r = -6s 
tot -ls; n = 872. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.61: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 19129110213; r < -0.201; 
piek bij r = 4s met h = 92; bohh van r = -5s tot 7s; 
n = 2125. 

-60-50-40 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.63: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155220; r < -0.201; 
piek bij r =Os bij h = 42; bohh van r = -lOs tot 12s; 
n = 1109. 
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Resultaten correlatie tussen HR en RESP met r < -0.65 

4·~------------------------~ 

3+--------------------------~ 

~ 2+-----------~~r----------l 
~ 

0,~~~~~~~~~~~~~ 
-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4_65_· verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 13119115218; r < -0.65; 
n = 21. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.67: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 14129178211; r < -0.65; 
piek bijT = -1s met h = 18; bohh van T = -3s tot 1s; 
n = 162. 

16 

14 

12 

10 

]i 
~ 8 

6 

4 

2 

0 I I I I 11111 I I I I 
-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 

verschuiving (x 1.024 s) 

--
-·-

. --

figuur 4.69: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155212; r < -0.65; 
piek bijT = -4s met h = 16; bohh van T = -3s 
tot -4s; n = 77. 

4.22 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.66: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 19129110213; r < -0.65; 
piek bijT = 4s met h = 17; bohh van T = 1s tot Ss; 
n = 116. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.68: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 29119155220; r < -0.65; 
n = 75. 



Resultaten correlatie tussen HR en Sa02 met r > 0.201 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 70: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 13119115218; r > 0.201; 
piek bij r = -4s met h = 109; bohh van r = -& 
tot -2s; n = 2090. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 72: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 14129178211; r > 0.201; 
n = 1698. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 74: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119155212; r > 0.201; 
piek bij r = 1s met h = 17; bohh van r = -2s tot 5s; 
n = 533. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 71: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 19129110213; r > 0.201; 
n = 1515. 

figuur 4. 73: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119155220; r > 0.201; 
piek bij r = -4s met h = 31; bohh van r = -5s 
tot -2s; n = 613. 
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Resultaten correlatie tussen HR en Sa02 met r > 0.65 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 75: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 131191152i8; r > 0.65; 
piek bij r = -5s met h = 34; bohh van r = -8s 
tot -3s; n = 324. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 77: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin i4i29178211; r > 0.65; 
n = 162. 
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figuur 4. 79: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119i55212; r > 0.65; 
piek bij r = is met h = 6; bohh van r = -2s tot is; 
n = 30. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 76: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin i9i291102i3; r > 0.65; 
n = 63. 

]i 

m 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4. 78: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119i55220; r > 0.65; 
piek bij r = -5s met h = 6; bohh van r = -7s tot -3s; 
n = 55. 



Resultaten correlatie tussen HR en Sa02 met r < -0.201 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.80: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 13119115218; r < -0.201; 
n = 2476. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.82: verschuivingsrlistogram HR - Sa02 

pin 14129178211; r < -0.201; 
piek bij r = -11s met h = 29; bohh van r = -15s 
tot -5s; n = 1355. 

-60-50-40 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.84: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119155212; r < -0.201; 
piek bij r = -2ls met h = 25; bohh van r = -22s 
tot -17s; 
piek bij r = -7s met h = 71; bohh van r = -9s 
tot -5s; n = 801. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.81: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 19129110213; r < -0.201; 
piek bij r = -lOs met h = 45; bohh van r = -13s 
tot -6s; n = 1765. 

-10 0 10 20 30 40 50 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.83: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119155220; r < -0.201; 
piek bij r = -7s met h = 34; bohh van r = -lOs 
tot -4s; n = 838. 
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Resultaten correlatie tussen HR en Sa02 met r < -0.65 

verschuiving (x 1.024 s) . 

figuur 4.85: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 13119115218; r < -0.65; 
n = 324. 
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-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50 
verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.87: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 14129178211; r < -0.65; 
n = 59. 

8~----------~----------···---··--·-···-j 

l 6~----------,.r--------------··---j 

figuur 4.89: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119155212; r < -0.65; 
piek bij r = -& met h = 13; bohh van r = -9s 
tot -4s; n = 146. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.86: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 19129110213; r < -0.65; 
n = 95. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.88: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 29119155220; r < -0.65; 
piek bij r = -7s met h = 7; bohh van r = -16s tot Os; 
n = 116. 



4.1. 7. Beademd of onbeademd 

Behalve histogrammen van de volledige parameterdataset zijn ook histogrammen 
bepaald van het deel waarin het kind beademd wordt en van het deel waarin het kind 
zelf ademt. Hiermee wordt gekeken of er verschil tussen die twee toestanden is. 

Als een kind beademd wordt, wordt de ademhalingfrequentie door de 
beademingsmachine constant gehouden (frequentie ligt gemiddeld rond de 40 slagen 
per minuut}. Een andere grootheid die een rol speelt bij de beademing is de Fi02, de 
Fractional Inspired Oxygen [6], het percentage zuurstof in de lucht, waarmee 
beademd wordt. Bij de beademing beoogt men met de instelling van de Fi02 de 
zuurstofsaturatie boven de 90% te houden. 

Doordat de ademhalingsfrequentie en de zuurstofsaturatie constant gehouden worden, 
zal er weinig variatie in de beide parameters voorkomen; er komen vrijwel geen 
bergen en dalen in de parameterdata voor. Hierdoor is er geen verschuiving, waarbij 
de signalen qua vorm veel op elkaar lijken, waardoor er in het verschuivingshistogram 
geen piek bij één of enkele verschuivingen voorkomt. Dit geldt (uiteraard) voor de 
beademde toestand. Als de beademing wordt afgezet, zullen de variaties veel groter 
worden, kunnen ademhaling en zuurstofsaturatie weer "vrij" bewegen en reageren en 
kunnen o.a. bradycardieën, apnoes en hypoxemieën optreden. Bij al die dalen en 
bergen hoort een verschuiving, waardoor een piek optreedt in het verschuivings
histogram. 

De histogrammen zijn bepaald voor de verschuiving, die hoort bij de correlatie tussen 
HR en RESP èn HR en Sa02• De meetgegevens van de twee beademde kinderen 
14129178211 en 19129110213 zijn hiervoor gebruikt. De grootte vandey-as is 
aangepast aan het aantal meetwaarden in de grafiek. Er is alleen de 
significantiegrens van r > 0.201 en r < -0.201 genomen, omdat bij de grens r > 0.65 en 
r < -0.65 het aantal meetwaarden in de grafiek erg klein wordt. Behalve bij pin 
19129110213 is wel een verschuivingshistogram voor de grens r < -0.65 bepaald, 
omdat de histogrammen beademd en onbeademd voor de grens r < -0.201 beide een 
piek te zien geven. De piek bij beademd blijkt bij de hogere grens (r < -0.65) te 
verdwijnen. 

Verschil in beademd en onbeademd (bij beademd geen piek en bij onbeademd wel een 
piek) is te zien bij: 

pin 19129110213 
pin 19129110213 
pin 14129178211 

HR- RESP 
HR- Sa02 

HR- RESP 

r < -0.65 (niet blJ r < -0.201) 
r < -0.201 
r < -0.201 

Bij 14129178211 voor HR - Sa02 en voor r > 0.201 is er bij onbeademd geen duidelijke 
piek, maar wel een duidelijke voorkeur van de verschuiving voor negatief. De meeste 
meetwaarden liggen in het negatieve verschuivingsgebied. 
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In de onderstaande tabel ( 4.5) zijn verschillende aantallen te zien van de pinnen 
19129110213 en 14129178211. Het percentage van het aantal blokken beademd en 
onbeademd is de verhouding beademend I onbeademd tot het totaal aantal gemeten 
blokken. Het percentage met de grens is de verhouding van het aantal 
beademd I onbeademd, dat aan de grens voldoet, tot het totale deel beademd I 
onbeademd (2e rij: aantal blokken beademd I onbeadend). 

19129110213 14129178211 

HR- RESP HR- Sa02 HR- RESP HR- Sa02 

aantal gemeten blokken 3090 3090 2790 2790 

aantal blokken beademd 
absoluut 1420 1420 420 420 
percentage 

46.0% 46.0% 15.1% 15.1% 

aantal blokken onbeademd 
absoluut 1670 1670 2370 2370 
percentage 54.0% 54.0% 84.9% 84.9% 

aantal blokken beademd r > 0.201 
absoluut 604 613 208 180 
percentage 

42.5% 43.0% 49.5% 43.9% 

aantal blokken onbeademd r > 0.201 
absoluut 1053 902 1251 1336 
percentage 63% 54.0% 52.8% 56.4% 

aantal blokken beademd r < -0.201 
absoluut 806 727 229 254 
percentage 

56.8% 52.2% 54.5% 60.5% 

aantal blokken onbeademd r < -0.201 
absoluut 1319 1029 1336 1101 
percentage 79.0% 61.6% 56.4% 46.5% 

aantal blokken beademd r < -0.65 
absoluut 38 
percentage 

0.03% 

aantal blokken onbeademd r < -0.65 
absoluut 78 
percentage 0.05% 

tabel 4.5: 
. . . 

Aantallen gemeten blokken tn de verschuwmgshtStogrammmen voor de 
pinnen, die beademd zijn. Eén uur bevat 10 blokken. Het aantal gemeten 
blokken en het aantal blokken beademdIonbeademd (zónder grenzen) 
is afgerond op hele uren. 

De aantallen in het verschuivingshistogram voor het beademde deel bij de gebruikte 
grenzen is erg hoog, minimaal 42.5% en maximaal 60.5% van het aantal blokken in het 
beademde deel staat in de grafiek. 
In de figuren 4.90 tlm 4.106 zijn de verschuivingshistograrnrnen te zien. 
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Resultaten correlatie verschil beademdIonbeademd voor pin 19129l10213 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.90: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 19129110213; r > 0.201; beademd; 
n = 604. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.92: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 19129110213; r < -0.201; beademd; 
piek bij r = -3s met h = 30; bohh van r = -Ss tot 3s; 
n = 806. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.94: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 19129110213; r < -0.65; beademd; 
n = 38. 
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figuur 4.91: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 19129110213; r > 0.201; onbeademd; 
n = 10S3. 

verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.93: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 19129110213; r < -0.201; onbeademd; 
piek bij r = 4s met h = 86; bohh van r = -Ss tot 6s; 
n = 1319. 
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... 

figuur 4.9S: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 19129110213; r < -0.6S,· onbeademd; 
piek bij r = 4s met h = 17; bohh van r = Is tot 4s; 
n = 78. 
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Vervolg resultaten correlatie verschil beademdIonbeademd voor pin 19129110213 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.95: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 19129110213; r > 0.201; beademd; 
n = 613. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.97: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 19129110213; r < -0.201; beademd; 
n = 727. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.96: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 19129110213; r > 0.201; onbeademd; 
n = 902. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.98: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 19129110213; r < -0.201; onbeademd; 
piek bij r = -&met h = 40; bohh van 
r = -lOs tot -6s; n = 1029. 

Resultaten correlatie verschil beademdIonbeademd voor pin 14129178211 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.99: verschuivingshistogram HR- RESP 
pin 14129178211; r > 0.201; beademd; 
n = 208. 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.100: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 14129178211; r > 0.201; onbeademd; 
n = 1251. 



Vervolg resultaten correlatie verschil beademd I onbeademd voor pin 14129178211 
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verschuiving (x 1.024 s) 

figuur 4.101: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 14129178211; r < -0.201; beademd; 
n = 229. 
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figuur 4.103: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 14129178211; r > 0.201; beademd; 
n = 180. 
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figuur 4.105: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 14129178211; r < -0.201; beademd; 
n = 254. 
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figuur 4.102: verschuivingshistogram HR - RESP 
pin 14129178211; r < -0.201; onbeademd; 
piek bij T = Os met h = 76; bohh van T = -6s tot 2s; 
n = 1707. 
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figuur 4.104: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 14129178211; r > 0.201; onbeademd; 
n = 1336. 
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figuur 4.106: verschuivingshistogram HR - Sa02 

pin 14129178211; r < -0.201; onbeademd; 
n = 1101. 
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4.2. Resultaten op lange termijn 

Zoals in paragraaf 3.5.4. bestaan de resultaten van correlaties op lange termijn uit 
trajectorieën, het verloop van de parameters. In deze trajectorieën staan de 
gemiddeldes van 24 uur van twee parameters tegen elkaar uitgezet .. Iedere 30 
minuten wordt het gemiddelde van de afgelopen 24 uur bepaald. 

In de figuren staan aangegeven, welke gebeurtenis bij welke plaats in de grafiek 
hoort (aangegeven met letters). Ook de datum en de tijd is aangegeven in de grafiek, 
als er een nieuwe dag begint (met cijfers of volledig). In de grafiek zijn een aantal 
lijnen recht; er zit een sprong in de trajectorie. De oorzaak hiervan is een "gat" in de 
data. Doordat een aantal uren ontbreken, kan er geen 24 uurs gemiddelde berekend 
worden en ontstaat een rechte lijn. Aan het begin en het eind van een gat zijn de 
datum en de tijd ook weergegeven. 

De trajectorieën zijn bepaald van 3 patiënten: 141291178211, 13119115218 en 
19129110213. De andere twee patiënten zijn niet meegenomen, omdat de totale 
parameterdataset te kort is om een trajectorie van te bepalen. Per patiënt zijn de 
volgende 3 trajectorieën bepaald: 

1. 
2. 
3. 

HR 
HR 
RESP -

RESP 
Sa02 

Sa02 

Met een gebeurtenis wordt een interventie (ingrijpen) bedoeld, bijvoorbeeld 
toedienen van medicijnen of bloedtransfusie. Hieronder volgt een korte beschijving 
van de gebeurtenissen die in de trajectorieën te zien zijn en van de invloed van de 
gebeurtenissen op de gemeten parameters (voor zover bekend): 

Medica ties: 

Schildklierhormoon: Het schildklierhormoon regelt de o.a. basale stofwisseling. Bij te 
veel is de stofwisseling te hoog, bij te weinig te laag. Dit 
hormoon kan toegediend worden. De invloed op de gemeten 
parameters hangt af van de hoeveelhied, die toegediend wordt, 
bij te iets veel schildklierhormoon stijgt de hartfrequentie. 

Tolazoline: Tolazoline is een vasodilator; dit middel is vooral in de longen 
vaatverwijdend en heeft dus grote invloed op de totale bloedsomloop. 
Het resultaat is o.a.een bloeddrukverhoging. De invloed op de gemeten 
parameters is onvoorspelbaar. 

Doputamine: Doputamine is een middel, dat o.a. de bloeddruk verhoogd. Ook stijgt de 
hartfrequentie door dit medicijn. 
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Norcuron: 

Coffeïne: 

Overige: 

Norcuron (soort pijltjesgif) i:.. een sterk spierverslappend en kalmerend 
middel. 

Ter stimulering van de ademhaling en ter voorkoming van apnoes wordt 
coffeïne toegediend. Vaak wordt een relatief grote hoeveelheid ineens 
toegediend, gevolgd door een "onderhouds"kuur (bijv. met een infuus). 

VVisseltransfusie: Bij een wisseltransfusie gebeurt grofweg 't volgende: alle bloed 
eruit, nieuw bloed erin. Hierdoor wordt de patiënt 
"schoongemaakt", alle reststoffen van medicijnen verlaten op 
deze manier het lichaam. Ook bij een teveel aan bilirubine 
(afbraakproduct van hemoglobine) kan ook een wisseltransfusie 
gegeven worden. Het bilirubine wordt niet (voldoende) 
afgebroken, omdat de lever onvoldoende functioneert. Het kind 
ziet dan geel. De duur van een wisseltransfusie is gemiddeld 4 
uur. 

Bloedtransfusie: Bij een bloedtransfusie wordt bloed toegevoegd aan de patiënt, 
vaak omdat de hoeveelheid bloed om een of andere reden te 
weinig is. 

Beademing: Zoals in paragraaf 4.1. 7. is vermeld, is het stoppen van de beademing 
erg ingrijpend voor het verloop van de grootte van de parameters. 
Daarom is de tijd, dat de beademing is gestopt, aangegeven in de 
trajectorie. 

Voor meer informatie over de bovengenoemde behandelingen en medicijnen zie [16]. 
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Trajectorieën pin 13119115218 
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figuur 4.107: figuur 4.108: 
Trajectorie HR- RESP pin 13119115218. Trajectorie HR- Sa02 pin 13119115218. 
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9: 28-12-91 00:15 
10: 29-12-91 00:15 
11: 30-12-91 00:15 
12: 30-12-91 00:15 
13:31-12-9112:45 
14: 02-12-9214:15 
15: 03-01-92 00:15 
16: 04-02-92 00:15 
17:05-01-92 00:15 
18: 06-01-92 00:19 

RESP (aantal per minuut) 

figuur 4.109: 
Trajectorie RESP- Sa02 pin 13119115218. 
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Gebeurtenissen: 
A (24-12): stop schildklierhormoon 

Overige gebeurtenissen niet in de 
grafiek: 
van 18-12 tot 6-1 (ontslag): Coffeïne 
op 22-12 van 18:00 tot 23:00: 
bloedtransfusie 



Trajectorieën pin 19129110213 
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figuur 4.110: figuur 4.111: 
Trajectorie HR- RESP pin 19129110213. Trajectorie HR - Sa02 pin 19129110213. 
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figuur 4.112: 
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AESP (aantal per minuut) 

Trajectorie RESP - Sa02 pin 19129110213. 

65 70 

1: 21-12-9117:15 
2: 22-12-91 00:15 
3: 23-12-91 00:15 
4: 23-12-91 10:15 
5: 24-12-9118:15 
6: 25-12-91 00:15 
7: 25-12-91 17:45 
8: 28-12-9112:15 
9: 29-12-91 00:15 
10: 29-12-91 23:45 
11: 31-12-91 00:15 
12:31-12-9114:45 
13: 02-01-92 14:15 
14: 03-01-92 00:15 

Gebeurtenissen: 
A (21-1218:15): stop Tolazoline 
B (21-12 20:15 ): stop Do putamine 
C (21-12 21:45 ): begin wisseltransfusie 
D (22-12 23:00): einde wisseltransfusie 
E (28-12 00:15): eerste data zonder 
beademing (is gestopt op 26-12 9:30) 

Overige gebeurtenissen niet in de 
grafiek: 
20-12 13:30: toediening Norcuron 
20-12 13:50: toediening Tolazoline 
20-12 18:00: toediening Doputamine 
20-12 van 15:00 tot 21:00: bloedtransfusie 
23-12 van 22:00 tot 1:00 (24-12): 
bloedtransfusie 
24-12 van 12:30 tot 15:00: wisseltransfusie 
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Trajectorieën pin 1412917 8211 

70 OOr-----------------------------~ 

65 95+--------------·-·---·-""'-"""""'"""'""" 
12/31 

S' 60 
:I c 
"ë 55 

~ l 
c 50 Q) 
Cl 
al 
~ 45 a.. 

~ 92t----_._~'l------·-·--.. ···-··"·-

91 +------~,~------... -....... , __ , ....... . 
Cl) 
w a: 40 

12/25 17:45 

~r-~--~~--~~--~~--,--,--~ M+-~-~~--~~--~_,-,--,--~ 
1~1~1~1~1501551601651m1ro160 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 

HA (aantal per minuut) HA (slagen per minuut) 

figuur 4.113: figuur 4.114: 
Trajectorie HR- RESP pin 14129178211. Trajectorie HR- Sa02 pin 14129178211. 
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figuur 4.115: 
Trajectorie RESP- Sa02 pin 14129178211. 
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De data zijn in de 
trajectorieën aangegeven. 
De tijden die ongelijk aan 
00:15 zijn, staan ook in de 
trajectorieën. 

Er zijn geen gebeurtenissen 
binnen het bereik van de 
trajectorieën. 

Overige gebeurtenissen niet 
in de grafiek: 
20-12 12:00: stop beademing 
van 20-1217:30 tot 31-1210:00 
(ontslag): Coffeïne 



4.3. Ademhaling uit het plethysmogram 

In deze paragraaf staan de resultaten van de ademhalingsfrequentiebepaling uit het 
plethysmogram. Zoals vermeld in paragraaf 3.6 is op 3 manieren de 
ademhalingsfrequentie uit het plethysmogram gehaald: 

1. Maximum en minimum bepaling 

2. Fast Fourier Transformatie 

3. Methode Continue 

De bovenstaande drie manieren zijn toegepast op drie metingen. Van een volwassene 
(SvdB} is het plethysmogram bepaald bij normale adembaligen en bij geen ademhaling 
(adem in). De laatste meting van het plethysmogram is gedaan bij een neonaat, 
beademd met 30 slagen per minuut. Het is niet mogelijk de methode continue toe te 
passen bij volwassenen, omdat de triggering van de golven misgaat. Het 
oorspronkelijke plethysmogram (van 30 s) is ook weergegeven om de variatie, o.a. 
afkomstig van de ademhaling in het signaal te tonen. 
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figuur 4.116: 
Plethysmogram SvdB met normale ademhaling,· 
hartslag = 66 per minuut; ademhaling = 9 per minuut. 
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figuur 4.117: 
Fourier transformatie van plethysmogram SvdB met 
normale ademhaling; 
piek bij f = 0.15 Hz (9 per minuut) en piek bij 
f = 1.10 Hz (66 per minuut). 
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figuur 4.118: 
Maxima van plethysmogram SvdB met normale 
ademhaling; ademhaling = 8 per minuut. 
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figuur 4.119: 
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Minima van plethysmogram SvdB met normale 
ademhaling; ademhaling = 9 per minuut. 
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figuur 4.121: 
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Fouriertransformatie plethysmogram SvdB adem in; 
piek bij f = 1.20 Hz (68 per minuut). 
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figuur 4.123: 
Minima van plethysmogram SvdB met adem in. 
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figuur 4.124: 
Plethysmogram van neonaat beademd met 30 per 
minuut; hartslag = 124 per minuut. 
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figuur 4.126: 
Maxima van plethysmogram van neonaat; 
ademhaling = 35 per minuut. 
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figuur 4.128: 
Methode continu toegepast op plethysmogram van 
neonaat; ademhaling = 32 per minuut. 

5000~---~-------------------, 

4500-1-----+---------·-···---··-----·-

4000+---·--
3500+------

3000 r-------l------------------
2500+----~~----------

2000+-----H--------··-----···--···-·----·-····· 
1500+-l----1+--- -------·----·---· 

1000 r-rr--r--· 

500~\.. 
0 

0 1 2 3 4 

.l 
.Jl 

5 6 
frequentie On Hz) 

figuur 4.125: 
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Fourier spectrum van plethysmogram van neonaat; 
piek bij I = 0.44 Hz (30 per minuut) en piek bij 
I= 2.93 Hz (176 per minuut). 
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figuur 4.127: 
Minima van plethysmogram van neonaat; 
ademhaling = 35 per minuut. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie en Discussie 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de dezelfde volgorde aangehouden als in hoo~dstuk 4 
Resultaten. Eerst komt de correlatie op korte termijn aan de beurt, gevolgd door de 
correlatie op lange termijn en tenslotte de ademhaling uit het plethysmogram. 

5.2. Correlatie op korte termijn 

5.2.1. De grenzen r > 0.201, r < -0.201, r > 0.65 en r < 0.65 

Zoals is paragraaf 4.1.2. is vermeld, is de grens r > 0.65 gebaseerd op ervaring. Door 
het kijken naar de dalen van de HR en de Sa02 van patiënt 13119115218 en het 
vergelijken met berekeningen van correlatiecoëfficiënten in de periode, waar die 
dalen optreden is de grens bij 0.65 gelegd. Bij de grens van 0.65 lijken de 
verschuivingshistogrammen op elkaar. 

Voor dit kind, deze parameters en voor dalen is de grens 0.65 een goede keuze: 
slechts 14.5% van de waarden, geselecteerd m.b.v. NeoDat is kleiner dan 0.65. Wel 
worden er met r > 0.65 véél meer correlatiecoëfficiënten en verschuivingen 
geselecteerd. Dit zijn geen toevallige correlaties (de HR daalt en toevallig de Sa02 

ook). De grens r > 0.65 en het aantal 189 zijn, zeker vergeleken met de significantie
grens van r > 0.201, veel te hoog daarvoor. De oorzaak van de extra waarden bij de 
grens 0.65 is, dat de subjectieve selectiecriteria erg streng zijn. Het komt weinig 
voor, dat de parameterdata rond een bradycardie of hypoxemie constant is. Toch is 
voor deze criteria gekozen, omdat het anders erg veel tijd kost om de 414 uren, die 
gemeten zijn van deze patiënt, te bekijken en omdat het selecteren met die strenge 
criteria veel gemakkelijker gaat. 

Hoe de signalen eruit zien, die wel door de grens r > 0.65 geselecteerd zijn, maar 
niet door selectie met NeoDat, is niet precies bekeken. Omdat de Sa02 altijd rond de 
95% ligt en een maximum heeft van 100%, kan de Sa02 alleen sterk dalen. Een sterke 
positieve correlatie (r > 0.65) zal waarschijnlijk een dal in de HR zijn, gevolgd door 
een dal in de Sa02• Maar zekerheid bestaat hier niet over. Dit geeft meteen het 
nadeel van de correlatiemethode aan. De informatie over de oorspronkelijke signalen 
is niet terug te vinden, tenzij ieder uur afzonderlijk met NeoDat bekeken wordt. 
Omdat de volledige dataset een grootte heeft van ongeveer 17 Megabyte, valt dat 
niet mee. 

Als de aantallen (verschuivingen in de verschuivingshistogrammen) in de tabellen 4.3, 
4.4 en 4.5 met elkaar vergeleken wordt vallen 2 dingen op: 

In tabel 4.3 en 4.4 is het totaal aantal bij de grens r > 0.201 en r < 0.201 meer 
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dan 100%. Dit betekent, dat er periodes van 6 minuten zijn, waarin de 
correlatiecoëfficiënt aan beide grenzen voldoen. 

In tabel 4.5 is het aantal verschuivingen in de histogrammen voor het 
beademde deel voor de grenzen r > 0.201 en r < -0.201 is in sommige gevallen 
groter dan 50%. 

Ondanks het feit dat de grenzen 0.201 en -0.201 de significantiegrenzen zijn, wijzen 
de aantallen op een lage grens. De grens is wel goed, maar omdat de parameters 
fysiologisch zijn, is het waarschijnlijk dat een twee signalen gecorreleerd zijn. 
Daardoor is het aantal bij de grenzen 0.201 en -0.201 hoog. 

5.2.2. Simulaties 

In de simulaties is het volgende te zien: 
De grootte van de amplitude en de offset van de simulatiesignalen heeft geen invloed 
op de correlatievorm (figuren 4.4 t/m 4.11 ). De hoogte van de gebruikte signalen en 
de hoogte van de bergen en dalen is niet van invloed op de correlatiecoëfficiënt. 
De frequentie (van een sinusvorm) daarentegen heeft een grote invloed: bij een 
hogere frequentie, wordt ook de frequentie of de piek van de correlatievorm groter 
(figuur 4.6 t/m 4.9). Het frequentieverschil van de simulatiesignalen heeft een 
negatieve invloed op de hoogte van de correlatievorm: bij een relatief klein frequen
tieverschil, zakt de correlatievorm in en wordt zelfs nul als signaal2(t) een twee of 
vier keer zo grote frequentie heeft (figuur 4.12 t/m 4.19). Bij de superpositie van 
twee sinusvormen is het moeilijker om een algemene conclusie, te trekken, omdat er 
slechts twee simulaties op dat gebied gedaan zijn (figuur 4.20 t/m 4.23). Het lijkt, 
dat in dit geval de hoogste frequentie die in beide signalen voorkomt de breedte van 
de correlatievorm bepaald. Om dit door te trekken naar alle samengestelde 
sinusvormen, zijn meer simulaties nodig. 

In het geval van de drie gesimuleerde bradycardieën en hypoxemieën (figuur 4.24 t/m 
4.29) is te zien, dat bij een snelle daling en stijging (en dus een hoge frequentie
component of kleinere breedte) de bohh (Q.reedte QP halve hoogte) en dus de bre~dte 
van de correlatievorm ook kleiner wordt. Bij twee gecorreleerde signalen die een dal 
of berg bevatten (figuur 4.24 t/m 4.29) is het verschil tussen de breedte van de 
oorspronkelijke signalen en de breedte van correlatievorm ongeveer een factor 2. 
Verder blijkt, vooral uit figuur 4.26 t/m figuur 4.28, dat het maximum van de 
correlatievorm ligt bij de verschuiving, waarbij de minima van de twee simulatie
signalen samenvallen. Op de plaats waar de signalen het meest op elkaar lijken qua 
vorm, wordt de correlatievorm maximaal. 

Dus voor de gebruikte simulaties geldt: 
De gebruikte correlatiemethode selecteert signalen, waarvan de vorm identiek is. De 
amplitude en de offset bij sinusvormen heeft geen invloed op de correlatievorm. Voor 
de hoogte of diepte van de bergen of dalen geldt hetzelfde. De frequentie of breedte 
van een dal of berg van het signaal is wel van belang. Een groot frequentieverschil 
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geeft een lage correlatiecoëfficiënt. 

Voor bergen en dalen is de correlatievorm maximaal bij de verschuiving, waarbij de 
minima of maxima van de signalen samenvallen of waarbij de vormen het meest op 
elkaar lijken. 

5.2.3. Gemiddelde correlatievorm vergeleken met de verschuivingshistogrammen 

De reden dat de gemiddelde correlatievorm is bepaald, is te onderzoeken of het 
zinvol is om een maximum of minimum van correlatievormen te bepalen. Als deze 
extremen voldoen aan de grenzen groter of kleiner dan resp. 0.65 en -0.65 is, wordt 
van de dataset een verschuivingshistogram bepaald. Om een uitspraak te doen over 
het verloop van de gemiddelde correlatievorm rond een maximum of minimum is de 
gemiddelde correlatievorm bepaald. Door de gemiddelde correlatievorm te vergelijken 
met de verschuivingshistogrammen kan een uitspraak gedaan worden over de 
oorspronkelijke correlatievormen. 

Als de gemiddelde correlatievorm vergeleken wordt met de verschuivings
histogrammen komen de plaatsen van de pieken voor goed met elkaar overeen. Het 
verschil tussen de plaats van de piek in de gemiddelde correlatievorm en in het 
verschuivingshistogram bedraagt maximaal 2s ( · 1.024); dit is bij pin 19129110213. 
Dit geldt voor alle gevallen geselecteerd in tabel 4.2: de gemiddelde 
correlatievormen, waar een duidelijke piek in zit. Als er verderop uitspraken gedaan 
worden over correlatievormen met piek, worden de correlatievormen uit tabel 4.2 
bedoeld. De correlatievormen zonder piek zijn de correlatievormen, die niet vermeld 
worden in tabel 4.2. 

Voor de 5 bekeken patiënten geldt: 
Als er zich een duidelijke piek in de gemiddelde correlatievorm bevindt, is er ook een 
duidelijke piek in de verschuivingshistogrammen. Andersom geldt ook: als er geen 
du~delijke piek in de gemiddelde correlatievorm zit, is dat ook het geval bij het 
verschuivingshistogram. Daarbij zijn de bijv. figuren 4.37 en 4.68 met elkaar 
vergeleken. Doordat het bij figuur 4.37 moeilijk is om een maximum te bepalen, heeft 
het verschuivingshistogram ook geen maximum. 

In het verschuivingshistogram staan de plaatsen van de maxima en minima van de 
afzonderlijke correlatievormen. Als de plaats van de piek van het verschuivings
histogram overeenkomt met de plaats van de piek in de gemiddelde correlatievorm, 
wil dit zeggen dat een groot aantal originele correlatievormen een maximum of 
minimum hebben bij de plaats van de piek in het verschuivingshistogram. Het is 
vanzelfsprekend, dat er wel een piek aanwezig moet zijn. 

In deze gevallen geldt, dat de hoogte van de piek in de gemiddelde correlatievorm 
altijd groter is dan 0.55 of kleiner dan 0.55. Omdat de plaats van de extremen 
overeenkomen met de plaats van de piek in de gemiddelde correlatievorm ên omdat de 
hoogte van die extremen altijd groter of kleiner dan resp. 0.65 en -0.65 is ên omdat 
de hoogte van de piek in de gemiddelde correlatievorm in alle berekende gevallen 
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groter of kleiner is dan resp. 0.55 en -0.55 is het erg waarschijnlijk, dat de een groot 
aantal van de oorspronkelijke correlatievormen lijken op de gemiddelde correlatie
vormen voor alle bekeken gevallen. 

Deze uitspraak is niet zeker, omdat teruggerekend wordt van een gemiddelde naar de 
oorspronkelijke vormen. Kleine aantallen anders-vormige correlatiev<;>rmen worden 
weggemiddeld. Deze zijn er zeker, omdat in het verschuivingshistogram ook 
verschuivingen voorkomen, die niet samenvallen met de plaats van de piek. Maar dit 
aantal is veel kleiner dan het aantal in de piek. 

Omdat de meeste originele correlatievormen lijken op de gemiddelde correlatievorm 
(mits er een piek in de correlatievorm zit) èn omdat de piek scherp is, is het zinvol 
om een extreem van de afzonderlijke correlatievormen te bepalen. 

Voor de correlatievormen met geen duidelijke piek is het moeilijk om een uitspraak te 
doen over de vraag of het zinvol is om een extreem te bepalen. De correlatievorm is 
in dit geval erg breed en ook de maxima en de minima liggen verspreid in het 
verschuivingshistogram. Dit kan betekenen dat de originele correlatievormen ook erg 
breed zijn met een maximum of minimum, waarvan de plaats verspreidt is. Hiervoor 
zijn de verschuivingshistogrammen weer geraadpleegd. De hoogte van dat maximum of 
minimum is resp > 0.65 of < -0.65. Als echter alle correlatievormen erg breed zijn, zal 
de hoogte van de gemiddelde correlatievorm ook zo groot of klein zijn. Dit is soms 
wel en soms niet. 

Is dit wel het geval, dan is het niet zinvol om een extreem te bepalen. Als de hoogte 
van de veel kleiner is dan 0.65 of -0.65, dan duidt dit op een middeling van een aantal 
pieken met een grootte spreiding in de plaats van de piek, waarvan de breedte 
smaller is dan de gemiddelde correlatievorm. Dan is het wellicht zinvol om een 
extreem te bepalen, al komt er geen duidelijke voorkeur voor êên verschuiving uit. 

Zoals vermeld in paragraaf 4.1.4. is een poging gedaan om het verloop van de 
correlatievorm rond een extreem aan te geven met de bohh. De bohh is breedte van 
de piek op de helft van de hoogte van de piek. Daarbij is de hoogte van de piek 
gedefinieerd als de afstand van het maximum of minimum tot de x-as. 

Dit is een absoluut onwerkbare definitie (bijv. in figuur 4.46). In deze figuur heeft de 
correlatievorm een soort offset: de correlatievorm "staat" nie_t op de x-as, maar op 
de lijn x= 0.2. Daarom lijkt de bohh veel groter. Bovendien is de bohh geen maat voor 
de vorm van de correlatievorm bij het extreem: de scherpte van de piek bij het 
extreem. Een mogelijke manier om dit te bepalen is de eerste afgeleide rond het 
extreem: steilheid bij de piek. Een brede piek heeft rond het extreem een kleine 
afgeleide, terwijl een smalle piek een grote afgeleide heeft rond het maximum of 
minimum. Met het verloop van de eerste afgeleide rond de top wordt het 
gemakkelijker om duidelijke pieken te scheiden van de rest. 

Lang is gedacht, dat de onzekerheid in de verschuivingen in de verschuivings
histogrammen bepaald kan worden uit het verloop van de correlatievorm in het 
extreem (breedte van de piek). Want: 
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Is de piek zeer breed, dan is één van de twee oorspronkelijke signalen breed. Het 
maakt niet uit hoe de twee signalen t.o.v. elkaar verschoven worden. Is de piek heel 
smal, dan lijken de signalen bij de verschuiving waar de correlatiecoëfficiënt 
maximaal is, veel op elkaar, maar zodra de signalen iets verschoven zijn, lijken ze 
niet meer op elkaar. 

Dit geldt echter voor de oorspronkelijke correlatievormen, waarvan alleen globaal 
gezegd kan worden hoe de vorm eruit ziet. Dit is té globaal om op grond hiervan een 
uitspraak te doen over de onzekerheid (onnauwkeurigheid) in de verschuivingen. 
Daarom is bij de verschuivingshistogrammen de bohh aangegeven, mits er een piek 
aanwezig is. Deze breedte wordt als onzekerheid in de verschuivingen genomen en 
varieert van maximaal 7 tot minimaal 1. Om betere uitspraken te doen over de 
onzekerheid in de verschuiving is het gewenst meer te weten over de oorspronkelijke 
correlatievormen. 

Omdat de signalen om de 1.024 s ingelezen worden door het PhyDAS via de Careport, 
is de nauwkeurigheid in de ingelezen parameterwaarden 1.024 s. Het is nl. mogelijk 
dat één seconde data gemist wordt. Dit geeft, dat de fout in de verschuivingen in de 
verschuivingshistogrammen minimaal ± 1 ( ·1.024 s) is. 

5.2.4. Invloed van de interpolatie op de correlatie 

Als waarden doorkomen, die ongeldig zijn of ontbreken waarden, dan wordt lineair 
geïnterpoleerd tussen de eerste en de laatste geldige waarde. Simpel gezegd loopt er 
een rechte lijn van het begin naar het einde van het gat. De invloed van deze 
interpolatie op de correlatiecoëfficiënt is niet expliciet onderzocht, maar hangt 
waarschijnlijk af van de plaats waar geïnterpoleerd wordt, met name hoe de signalen 
daar lopen. Als er een klein aantal meetwaarden ontbreken, kan lineaire interpolatie 
geen kwaad, omdat de parameters niet binnen die kleine periode niet sterk kunnen 
variëren, zeker de HR en Sa02 niet. Bij grotere interpolaties zal er geen correlatie 
zijn, aangezien de andere parameter niet varieert als de interpolatie. De lineaire 
interpolatie geeft wel problemen als allebei de parameters data missen, en door 
interpolatie de correlatiecoëfficiënt hoog wordt. Dit kan één keer per 24 uur 
optreden, omdat om ongeveer half 9 's ochtends de kinderen uit de couvese worden 
gehaald om te wegen, mits de toestand van het kind het toelaat. In die periode 
missen er vaak data. 

5.2.5. Verschuivingshistogrammen 

Bij de verschuivingshistogrammen is bepaald bij welke correlatievorm één of meer 
correlatiecoëfficiënten aan de eerder beschreven grenzen voldoet. Van de 
correlatievormen zijn de extremen bepaald, en van al de bijbehorende verschuivingen 
is een histogram bepaald. Zo kan op eenvoudige manier een overzicht worden 
gemaakt van de meest voorkomende verschuivingen. 

De pieken in de verschuivingshistogrammen liggen altijd tussen de -30 s en 30s. De 
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verschuivingen, die in dit onderzoek gebruikt zijn, liggen tussen de -60s en 60s ( · 
1.024 s). Dit interval is te groot. Met verschuivingen tussen -30 en 30 veranderen de 
resultaten niet, maar vermindert de rekentijd met de helft. 

5.2.6. Betekenis van de verschuivingen 

In paragraaf 3.5.3.5. is uitgelegd, wat negatief en positief gecorreleerd betekend en 
wat de correlatiemethode precies doet, dit laatste aan de hand van de simulaties. 
Dus: 

positief gecorreleerd: 

Of: 

negatief gecorreleerd: 

àf: 

verschuiving positief: 

verschuiving negatief: 

een dal van de ene parameter wordt gevolgd door een dal 
van de ander. 
een berg van de ene parameter wordt gevolgd door een 
berg van de ander. 
een dal van de ene parameter wordt gevolgd door een 
berg van de ander. 
een berg van de ene parameter wordt gevolgd door een 
dal van de ander. 

het eerste signaal wordt in de tijd vooruit geschoven 
( X(t+"t)-Y(t) ). Signaal Y(t) loopt voor. 
het tweede signaal wordt in de tijd vooruit geschoven 
( X(t)-Y(t+"t) ). Signaal X(t) loopt voor. 

Als er naar de simulaties gekeken wordt, zijn er twee situaties mogelijk, waarbij de 
correlatiecoëfficiënt bij een verschuiving (ongelijk aan nul) maximaal wordt: 

figuur 4.20 en 4.21: 

figuur 4.25, 4.26 ,4.27 en 4.28: 

De twee gecorreleerde signalen zijn vrijwel 
identiek, maar in de tijd ten opzichte van elkaar 
verschoven. 

De twee gecorreleerde signalen zijn niet identiek. 

In het laatste geval wordt de verschuiving, waar de correlatiecoëfficiënt maximaal is, 
bepaald door de afstand van de minima (of maxima) van het dal (of berg). Omdat het 
onwaarschijnlijk is, dat de vormen van bradycardieën, apnoes en hypoxemieën 
hetzelfde zijn, komt de eerste situatie weinig voor. 

De verschuiving, waarbij een piek in het verschuivingshistogram zit, geeft aan hoever 
de minima of maxima uit elkaar liggen. De initiatiefnemer is in dit geval de 
parameter die het eerst een maximum of minimum bereikt. 
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5.2.7. HR- RESP (tabel 4.3) 

Negatieve correlatie komt het meeste voor, waarbij soms de RESP als eerste is {pin 
19129110213) en soms de HR (pin 29119155212); soms is geen van twee eerst {pin 
14129178211). Ook positieve correlatie komt een keer voor, zonder een duidelijke 
initiatiefnemer {HR of RESP). Zoals duidelijk, er is geen eenduidige_ initiatiefnemer. 

De reactie van de twee parameters bijna altijd negatief. Een berg wordt gevolgd door 
een dal of net andersom. Welke van de twee parameters een berg heeft of een dal is 
onbekend en kan via de correlatiemethode niet achterhaald worden. Dit is dan ook 
een groot nadeel van de correlatiemethode. De link met de originele signalen is 
volledig weg. Wat er precies met de signalen zelf aan de hand is, kan niet uit de 
correlatiemethode gehaald worden. 

Dit resultaat is niet volgens de verwachting. M.b.v. een neonatoloog zijn de 5 
patiënten geselecteerd op het aantal apnoes, bradycardieën en hypoxemieën {veel 
dus). Als er veelapnoes en bradycardieën optreden, zou ook een positieve correlatie 
gevonden moeten worden. Het tegengestelde is het geval. De oorzaken zouden kunnen 
zijn: 

1. De impedantiemeting ter bepaling van de ademfrequentie is zeer 
onbetrouwbaar, doordat een zeer klein signaal veel versterkt moet worden, 
doordat de bewegingsartefacten moeilijk te onderscheiden zijn van echte 
ademhalingen en doordat de diepte van de ademhaling (Is het wel een 
ademhaling?) moeilijk vastgesteld kan worden. 

2. De neonatoloog heeft de patiënten verkeerd in geschat. 

3. De gebruikte correlatiemethode selecteert de apnoes en bradycardieën niet. 

De derde mogelijkheid is onwaarschijnlijk, gezien de simulaties en de vergelijking met 
NeoDat. De correlatiemethode selecteert sterk gecorreleerde periodes, waar apnoes 
en bradycardieën ook onder vallen. 
Over de tweede mogelijkheid valt niets te zeggen; het is alleen niet te hopen. 
De eerste is de meeste waarschijnlijkste, gezien de manier van meten. 

5.2.8. HR - Sa02 (tabel 4.4) 

Er is geen voorkeur voor alleen positieve of negatieve correlatie. Wel is de HR in de 
meeste gevallen de initiatiefnemer!! De verschuiving is nl. altijd (niet bij pin 
29119155212) negatief. Gezien de literatuur [16] is dit niet volgens de verwachting. 
De verwachting was, dat, omdat deze kinderen veellast hebben van apnoes, 
bradycardieën en hypoxemieën, de Sa02 eerst een dal heeft, gevolgd door de HR. 
Volgens de berekeningen is dit in de twee gevallen andersom. Van de positieve en 
negatieve correlatie kan, in tegenstelling tot de negatieve correlatie bij de 
HR - RESP, wel een duidelijk beeld geschapen worden. 
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De Sa02 is een parameter, die gemiddeld 95% is. Omdat het maximum van de Sa02 

100% is (meer dan 100% hemoglobine kan er niet verzadigd worden met zuurstof), zal 
de Sa02 alleen sterk dalen. Dus: 

positieve correlatie: 
negatieve correlatie: 

Een dal in de HR wordt gevolgd door een dal in de Sa02• 

Een berg in de HR wordt gevolgd door e~n dal in de Sa02• 

Dit heb ik enige malen bij pin 13119115218 waargenomen. 

Een verklaring voor de positieve correlatie is de volgende: 
Waarom de HR initiatief neemt is niet duidelijk, maar als de HR eerst daalt, zal de 
Sa02 snel daarna ook dalen. De oorzaak hiervan is, dat de Sa02 helemaal aan het 
uiteinde van de bloedsomloop gemeten wordt. Zodra de hartfrequentie daalt, zullen 
op de plaats, waar de Sa02 gemeten wordt, de vaten samentrekken om de 
belangrijkste organen (bijv. de hersenen en het hart) toch voldoende zuurstof krijgen. 
Waarom de hartfrequentie daalt, kan niet uit de berekeningen worden geconcludeerd. 
De RESP geeft daar geen uitsluitsel over. 

Samengevat: 
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is: De HR neemt initiatief: een dal of 
berg in de HR wordt gevolgd door een dal in de Sa02• 

5.2. 9. Invloed van de monitor op de verschuivingen 

Zoals in paragraaf 3.2.1 en 3.4.4. is besproken wordt er heel wat aan de 
parameterdata gerekend, voordat ze op het SDN komen. Ook worden de gemeten 
waarden gemiddeld, om de fluctuaties in de parameterdata te verminderen. De HR 
wordt gemiddeld over 16 slagen, mits de HR boven de 104 slagen per minuut blijft. 
Tussen de 104 en de 52 slagen per minuut middelt de monitor over 8 slagen. Onder de 
52 slagen per minuut over 4 slagen. Ook de RESP wordt gemiddeld over een aantal 
ademhalingen. Het is niet bekend over hoeveel. De Sa02 tenslotte wordt over 8 
hartslagen gemiddeld. 

Als de HR onder de 104 slagen per minuut blijft, is de middeling over de HR en de 
Sa02 hetzelfde. Het probleem bij de gebruikte methode is, dat er weinig bekend is 
over de oorspronkelijke twee gecorreleerde signalen zelf. Als voor alle sterk 
gecorreleerde situaties geldt, dat de HR onder de 104 slagen per minuut komt, heeft 
de middeling van de monitor geen invloed. Helaas is dat wel waarschijnlijk maar niet 
zeker. Een uitbreiding van de correlatiemethode is daarom wenselijk. 

Voor deRESP is helemaal niet bekend, hoe de monitor middelt en over hoeveel slagen 
de monitor middelt. 
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5.2.1 0. Beademd of onbeademd 

Bij het verschil beademdIonbeademd is alleen bij negatieve correlatie verschil bij 
HR - RESP en HR - Sa02 in de verschuivingshistograrnrnen. Daarbij moet wel vermeld 
worden, dat de gewone verschuivingshistograrnrnen ook geen piek geven bij positieve 
correlatie. Helaas zijn het slechts twee patiënten, waarbij het versci:til beademd, 
onbeademd bekeken is; de patiënten zijn n.l. geselecteerd op het aantal bradycardieën 
en niet op de beademing. Het is onverantwoord de conclusie te trekken, dat t.g.v. de 
beademing de parameters HR, RESP en Sa02 na de beademing vooral negatief 
correleren. Bovendien correleren parameters bij onbeademde kinderen ook negatief. 

Wel kan, al zijn het slechts 2 patiënten, geconcludeerd worden, dat beademing wel 
degelijk invloed heeft op de reactie van parameters op elkaar. Door de beademing 
worden de parameters constant gehouden (d.w.z. de RESP en Sa02), zodat bij een 
evt. bradycardie er geen reactie van de andere parameters plaatsvindt. Hierdoor 
ontstaat geen duidelijke piek in het verschuivingshistogram. 

Erg opvallend is het aantal blokken, dat overblijft na de grenzen r > 0.201 en 
r < -0.201 voor het beademde deel, erg groot is. Dit is tegen de verwachting in, 
omdat de twee signalen, die gecorreleerd worden, kunstmatig geregeld worden. De 
signalen hebben toch, ondanks de beademing invloed op elkaar, maar deze is niet één 
eenduidig. Er is geen voorkeur voor een bepaalde verschuiving gevonden. Omdat de 
grenzen 0.201 en -0.201 veel waarden in de verschuivingshistograrnrnen geven, was 
het misschien zinvol om toch, ondanks het kleine aantal uren, de hogere grenzen ook 
te gebruiken. 

5.3. Correlatie op lange termijn 

Trajectorieën worden bepaald door het gemiddelde van één dag van twee parameters 
tegen elkaar uit te zetten. Door de gebeurtenissen (behandelingen, medicijnen enz.) 
en de tijd in de trajectorie te zetten, kan bepaald worden, of een bepaalde 
behandeling succes heeft. 

Gezien de resultaten, is de methode om parameterverloop te presenteren geschikt. 
Echter een fysicus (m/v) weet erg weinig van behandelingen, medicijnen e.d. Het 
gevolg is, dat van echte evaluatie van behandelingen geen sprake kan zijn. De data 
zijn van zeer lang geleden, zodat alle gebeurtenissen in de medische status opgezocht 
moet worden. Dit is verre van ideaal. Deze manier van presentatie is geschikt voor 
samenwerking tussen een medicus (m/v) en een fysicus (m/v). De medicus houdt 
tijdens de behandeling van de patiënt de gebeurtenissen bij en heeft voldoende 
medische kennis. De fysicus heeft de kennis in huis om de parameterdata te meten en 
om de trajectorieën te maken. Op deze manier hebben de trajectorieën zeker waarde 
voor de kliniek. 
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Een ander probleem is, dat zijn de kinderen, waarvan de trajectorieën zijn bepaald, 
niet geselecteerd op interessante behandelingen. Helaas worden een aantal data door 
meetfouten gemist en heeft de trajectorie geen continue verloop. De rechte lijnen in 
de trajectorie zijn erg storend. 

Ondanks dit alles, valt er wat te zeggen over het verloop van de par.ameters. Aan het 
einde van het verblijf in het ziekenhuis blijven de parameters constant. Dit uit zich 
in een spiraalvormig gedrag in een bepaald gebied. Dit is vooral zichtbaar bij pin 
13119115218 (zie vooral figuur 4.109). De Sa02 is bij ontslag uit dit ziekenhuis altijd 
boven de 90%. Na het stoppen van de ademhaling daalt de Sa02 bij pin 19129110213 
(figuur 4.111 en 4.112). Bij dezelfde pin is ook te zien, dat aan het begin van de 
trajectorie de HR (figuur 4.111) en deRESP (figuur 4.112) nagenoeg constant 
blijven. De Sa02 stijgt van ongeveer 89.6% tot 94%. Door de toediening van de 
medicijnen (met name Norcuron) wordt het kind rustiger en verzet zich niet tegen de 
beademing. Hierdoor stijgt de Sa02• 

Bij pin 14129178211 is de beademing net voor de trajectorieën gestopt. Hierdoor 
daalt aanvankelijk de Sa02 (figuur 4.114). Om dit de compenseren stijgt de HR 
(figuur 4.113) en de RESP (figuur 4.115). Aan het einde van de trajectorie blijft de 
HR en de Sa02 constant, maar de RESP stijgt. De reden hiervan is onbekend. 
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5.4. Ademhaling uit het plethysmogram 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden, dat de ademhalingsfrequentie uit het 
plethysmogram gehaald kan worden. De beste nauwkeurigste manier is via het Fourier 
spectrum en via methode continu. Er zijn echter twee problemen bij .het bepalen van 
het plethysmogram: 

1. De bepaling van het plethysmogram is erg gevoelig voor beweging. Door beweging 
lijkt de volumeverandering in een ledemaat sterk te variëren, terwijl dit niet het 
geval is. Hierdoor is de bepaling van de ademfrequentie niet altijd betrouwbaar. 

2. Omdat de grootte van het plethysmogram afhankelijk is van de automatische 
versterker in de Sa02/PLETH module, is het onmogelijk om uit het achtergrondsignaal 
van het plethysmogram een diepte van de ademhaling te bepalen. Bij de instelling 
indicatie versterkt de Sa02/PLETH module de hoogte van het signaal voortdurend, 
zodanig dat het signaal goed op de monitor te zien is. Bij de instelling perfusie wordt 
aan het begin van de meting de hoogte van het plethysmogram versterkt. Het is 
onmogelijk om de versterkingsfactor van die versterker naar buiten te krijgen. 

Dit is ook de belangrijkste reden, dat het plethysmogram ongeschikt is voor de 
bepaling van de diepte van de ademhaling. De diepte van de ademhaling, datgene 
waar de meeste interesse naar uit gaat, kan noch uit de impedantiemeting, noch uit 
het plethysmogram gehaald worden. Daar komt nog bij de ademhaling slechts een heel 
klein effect heeft op het plethysmogram en dat de meting van het plethysmogram erg 
indirect is. 

Een parameter, waarbij dat waarschijnlijk wel mogelijk de diepte van de ademhaling 
te bepalen, is de bloeddrukgolf. Het onderzoek van o.a. J. Schellekens gaat daar 
verder op in [5]. 
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Hoofdstuk 6. Suggesties voor verder onderzoek 

6.1. Correlatie op korte tennijn 

Zoals genoemd in de Resultaten en de Conclusies is het bij de correlatiemethode 
onmogelijk om iets te zeggen over hoe de resultaten zelf eruit zien. Er kunnen alleen 
uitspraken gedaan worden over positief of negatief gecorreleerd en positieve of 
negatieve verschuiving. Daarom moet op een of andere manier de correlatiemethode 
gecombineerd worden met een triggering, die de belangrijke gebeurtenissen herkent 
en eruit selecteert om vervolgens de correlatiecoëfficiënten en de bijpassende 
verschuivingen te berekenen. De triggering zou plaats kunnen vinden bij: 

De afgeleide van een signaal moet groter zijn dan een bepaalde waarde. 
De variatie van het signaal moet groter zijn dan een gemiddelde variatie. 
Het signaal komt boven of onder een bepaalde grens. 

Een andere suggestie is om de ademhalingssignaal te verbeteren door de 
impedantiemeting te integreren met het ademhalingssignaal uit de bloeddruk. Deze 
golf is mogelijk betrouwbaarder, dan de impedantiemeting. 

De monitor, die allerlei parameterwaardes bepaalt en middelt, is een vervelende 
schakel in de metingen. Vooral bij de RESP is niet duidelijk, wat de monitor aan het 
signaal toevoegt. Daarom zou er buiten de monitor om gemeten moeten worden. Dit is 
voor een deel mogelijk, omdat er in de monitor een analoge uitgang zit. Via die 
uitgang komen golven (bijv. het ECG en de RESP) naar buiten en kunnen via een 
Analoog Digitaal Converter direkt in het PhyDAS verwerkt en opgeslagen worden. Uit 
de op deze manier gemeten golven kan met zelf geschreven programmatuur slag op 
slag de hartfrequentie uit het ECG en de ademhaling uit het RESP-signaal en de 
bloeddruk gehaald worden. De vertraging die optreedt t.g.v. de middeling van de 
monitor is op deze manier omzeild. Wel hebben de Analoge Output kaarten ook een 
vertraging, die onbekend is. 

Bij de Sa02 meting is het erg moeilijk om de Sa02 uit het plethysmogram te halen. 
Dit komt, omdat de monitor de grootte van het plethysmogram versterkt. Uit de 
hoogte van het plethysmogram wordt namelijk de Sa02 bepaald. 

Ook de invloed van de bloeddruk op andere parameters, bijv. de HR is erg interessant 
om te bekijken. 

Tenslotte zijn er slechts resultaten van 5 patiënten, dit is te weinig om harde 
uitspraken te doen over correlaties. Het is een goede aanzet om de ontwikkelde 
methode vaker toetepassen bij parameterdata van neonaten. 

Behalve verschuivingshistogrammen is het ook zinvol om andere presentatievormen te 
ontwikkelen, om zo bijveen uitspraak te doen over de ontwikkeling van de 
correlatiecoëfficiënt in de tijd. Het is mogelijk, dat bij ontwikkeling van het kind ook 
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de reactie van parameters op elkaar anders wordt. Hierdoor kan bijv. de piek in het 
verschuivingshistogram gaan verschuiven. 

6.2. Beademd of onbeademd 

Om echter betere uitspraken te kunnen doen over de invloed van de beademing op de 
correlatie, zullen echter meer beademde kinderen bekeken moeten worden, met meer 
data in het beademde deel en met een hogere grens dan 0.201 en -0.201. Er zijn 
slechts twee kinderen bekeken, waarbij de hoeveelheid data voor het grootste deel in 
het onbeademde gebied liggen. 

6.3. Correlatie op lange tennijn 

Een trajectorie wordt gemaakt door het gemiddelde van 24 uur van twee parameters 
tegen elkaar uit te zetten. Bij een gemiddelde van 12 uur wordt de trajectorie erg 
grillig. De middeling moet dus tussen 12 en 24 uur zitten. Ter verbetering van de 
trajectorieën kan over een kleiner aantal gemiddeld worden, bijv 18 uur. 

Een tweede suggestie voor verder onderzoek ligt opgesloten in de conclusies: om de 
trajectorieën werkelijk te kunnen evalueren is meer medische kennis dan die van een 
fysicus (m/v) vereist. Met de trajectorieën kunnen reacties op behandelingen en 
medicijnen goed worden geëvalueerd door een medicus (m/v). De samenwerking 
tussen een medicus en een fysicus is gewenst. 

6.4. Ademhaling uit het plethysmogram 

Omdat de hoogte van het plethysmogram niet absoluut is en omdat de meting erg 
gevoelig voor beweging is, is het niet zinvol om de ademhaling uit het plethysmogram 
te halen. 
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Appendix A. Afleiding van de formule voor de bepaling van de 
zuurstofsaturatie 

In paragraaf 3.4.2. wordt een formule gegeven, waarmee de Sa02 berekend wordt. 
Hieronder volgt de afleiding van de formule. 

De Sa02, de verhouding tussen hemoglobine gebonden met zuurstof en hemoglobine 
zonder zuurstof, wordt bepaald aan de hand van de absorbtie van licht. Licht met 
afwisselend een golflengte van 660 nm (rood) en 940 nm (infrarood) wordt door een 
ledemaat (vinger, teen of voet) gestuurd. De twee golflengtes zijn gekozen, vanwege 
het verschil in absorbtie van Hb en Hb02• Hb02 absorbeert rood licht veel minder dan 
Hb. Voor infrarood licht geldt het tegengestelde. Hb02 is ondoorgankelijk voor 
infrarood licht (goede absorptie), terwijl Hb wel doorgankelijk is voor infra-rood. 
Dus: 

rood 
infrarood 

(660 nm): 
(940 nm): 

slechte absorptie door Hb02 

slechte absorptie door Hb 

Voor de absorbtie van licht met golflengte A en voor verschillende concentraties van 
hemoglobine oplossingen geldt de Wet van Beer-Lambert: 

A(À) = Ce(À)d (12) 

Met: A{A)=absorbtie bij de golflengte A 
C=concentratie van het monster (in mmol/1) 
E(A)=specifieke extinctiecoëfficiënt bij de golflengte A (in 1/mmol·cm) 
d=optische weglengte (in cm) 

Deze wet geldt alleen voor monochromatisch licht en er is geen verstrooiing. 

Als de Wet van Beer-Lambert toegepast wordt op de situatie bij de Sa02-meting, 
beschrijft deze wet de verandering van de optische dichtheid t.g.v. de pulsatie in de 
vaten. De totale absorbtie (AT) bestaat uit som van de absorptie van weefsels zonder 
en met bloed. Voor het totale weefsel geldt: 

AT = C(Hb)e(Hb)d(Hb) + C(Hb02)e(Hb02)d(Hb0~ + C(t)e(t)d(t) (13) 

Met: C(Hb), C(Hb02) en C(t): concentratie van resp. Hb, Hb02 en bloedvrije 
weefsel (.tissue) 
d(Hb), d(Hb02) en d(t): optische weglengte van resp. Hb, Hb02 en weefsel 
E(Hb), E(Hb02) en E(t): extinctiecoëfficiënt van resp. Hb, Hb02 en weefsel 
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De Sa02 wordt bepaald van de bloedstroom, die in de tijd varieert. Daarom wordt 
formule 13 naar de tijd gedifferentieerd: 

d[AT) = _!![C(Hb)e(Hb)d(Hb) + C(HbO~t(HbO~d(HbO~) + _!![C(t)e(t)d(t)~14 ) 
dt dt dt 

Omdat in de laatste term geen bloed stroomt, is de verandering in de tijd en daarmee 
de afgeleide nul. Verder is de definitie van de absoptie: 

It 
A = -In(-) 

/i 

Met: Ii=intensiteit van het inkomende licht (tijdsonafhankelijk) 
!,=intensiteit van het doorgelaten licht (tijdsafhankelijk) 

Dit geeft, ingevuld in formule 14: 

(15) 

d[lni] d 
- dt t = dt[C(Hb)e(Hb)d(Hb) + C(Hb02)e(Hb02)d(Hb02)] (16) 

Bij de bepaling van de Sa02 worden 2 golflengtes gebruikt n.l. À.(R}=660nm en 
À(IR)=940nm. De verhouding tussen de veranderingen van de doorgelaten 
lichtintensiteiten bij die 2 golflengtes is: 

![lnJt(R)) ![C(Hb)tR(Hb)d(Hb) + C(Hb02)tR(Hb02)d(Hb02)) 

-------- = -------------------------------------
!![lnJt(/R)) .!!_[C(Hb)t1R(Hb)d(Hb) + C(Hb02)e1R(Hb02)d(Hb02)] 
dt dt 

Met: ER=extinctiecoëfficiënt bij golflengte in het rode gebied 
Em=extinctitcoëfficiënt bij golflengte in het infrarode gebied 

(17) 

Als de verhouding van de tijdafhankelijke veranderingen in doorgelaten intensiteiten 
als R/IR geschreven wordt: 

De Sa02 wordt gedefinieerd als: 

R 
IR 

C(HbO~ Sa0
2 

= ________ ....;;;..._ __ _ 
C (Hb) + C (Hb02) 
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Veronderstel dat de optische weglengtes van Hb en Hb02 hetzelfde zijn: 

d (Hb) = d (HbOJ 

Dan wordt formule 17: 

Met deze formule kan, als de extinciecoëffiënten bekend zijn, de Sa02 berekend 
worden. 

(20) 

Deze afleiding is afkomstig uit "Variations in optica! Absorbtion Spectra of Adult and 
Fe tal Hemoglobins and I ts Effect on Pulse Oximetry", Y. Mendelson. [ 11] 
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Appendix B. Afleiding van de significantiegrens r > 0.201 en 
r < -0.201 

Bij de correlatie op korte termijn wordt een significantiegrens gehanteerd van 
r > 0.201 en r < -0.201. Het aantal, dat gecorreleerd wordt, bedraagt minimaal 289. 
Dit is afkomstig van het laatste (lOc) blok van 6 minuten, waar de blpklengte van 6 
minuten (352 waarden) kleiner wordt. Er wordt bij het laatste blok niet "over het uur 
heen" geschoven (zie figuur 3.22 en 3.23 en paragraaf 3.5.3.5). 

Bij de berekening van de significantiegrens wordt uitgegaan van een 2 dimensionale 
normale verdeling. De hypothese r (correlatiecoëfficiënt) = 0 (de variabelen zijn 
ongecorreleerd) wordt getest met als alternatieve hypothese r ;o! 0, met een fout in 
de uitspraak van 1%. Dit is het significantieniveau. 

Door een belangrijk statisticus R. A. Fisher is aangetoond, dat de gestelde hypothese 
waar is, als t0 correspondeert met een willekeurige waarde, die een t-verdeling met 
n-2 vrijheidsgraden heeft. Voor t0 geldt: 

met: n=aantal waarden 
r=correlatiecoëfficiënt 

Uit de onderstaande formule (22) wordt c berekend, waarvoor geldt: 

P(T~c) = 1 a 
2 

(22) 

(23) 

Dit betekent: de kans (P), dat in de verdeling een waarde T groter is dan c, is a. 
c wordt opgezocht in een tabel voor normaal verdelingen (blz 444 in [15]). 

In het geval dat -c s t 0 s c dan wordt de hypothese niet verworpen. Geldt t0 < -c of 
t0 > c, dan wordt de hypothese verworpen. Uit voorwaarden voor t0 kan een minimale 
r berekend worden bij een aantal waarden n en een significantieniveau a. De 
afleiding luidt: 

(24) 
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Kwadrateren geeft: 

2 n-2 > 2 r -- c 
1-r2 

2 c2 
2\ r >- (1-r J 

n-2 

2 2 2 
r2 ( n- +c ) > _c_ 

n-2 n-2 

Dit geeft voor de correlatiecoëfficiënt r: 

r< 

In vullen van: 

Geeft de significantiegrens: 

c 

n=289 
a=1% 
c=3.481 

V r >--;:::=c==; 
Jn-2+c2 

r < -0.201 V r > 0.201 

Als r < -0.201 of r > 0.201 geldt wordt de hypothese. dat de variabelen niet 
gecorreleerd zijn verworpen. 
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(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 



Appendix C. Beschrijving van de gebruikte programmatuur: 
LEESNEO en NEOUNIT 

Het hart van de programmatuur bestaat uit het programma Neounit, dat gebruik 
maakt van de units PARAMFIL, dat de gevraagde parameterdata van één uur direkt 
uit de uurfile haalt en NEOUNIT. In NEOUNIT worden de correlatiecoëfficiënten 
berekend. 

In deze appendix worden van de programma's LEESNEO en NEOUNIT de belangrijk
ste delen kort besproken, omdat deze betrekking hebben op de gebruikte methode. 

LEESNEO en NEOUNIT 

Alle genoemde procedures staan in NEOUNIT en worden gebruikt in LEESNEO. De 
procedure PARAMWAARDE is een uitzondering en komt uit PARAMFIL. 

CONST 
blok = 352; 

verschuifp=60; 
verschuifm=60; 

PARAMWAARDE('HR' ,filenaam,HR,fout); 

PARAMWAARDE('Sa02' ,filenaam,Sa02, 
fout); 

INTERPOLEER(HR,aantalHR,HRuit, 
weggooil); 

lengte van de blokken, die met elkaar 
gecorreleerd worden 
grootte van de verschuiving positief 
grootte van de verschuiving negatief 

Met de procedure PARAMWAARDE uit 
PARAMFIL worden de gevraagde parame
terdata uit een uurfile gehaald. 

In de declaratie staat: 
'HR': gevraagde parameter (string) 
filenaam: naam van de uurfile, waaruit de 
parameterdata komt 
HR: de pointer, waarin de parameterdata 
opgeslagen worden 
fout: een boolean, die false wordt als het 
gevraagde uur niet aanwezig is 

In de procedure INTERPOLEER worden 
de gaten in de dataset opgevuld door 
lineaire interpolatie. Het aantal ongeldi
ge waarden aan het begin van de set 
wordt onthouden. De ongeldige waarden 
aan het einde van de dataset worden 
weggelaten. De lengte van de dataset 
wordt de lengte van de kortse dataset. 

De waarde 12288 geeft aan dat de moni
tor de waarde ongeldig vindt. De waarde 
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INTERPOLEER(Sa02,aanta1Sa02,Sa02uit, 
weggooi3); 

GOOIWEG(HRuit,aantalHR,weggooi, 
aantalHRuit); 

GOOIWEG(Sa02uit,aanta1Sa02, 
weggooi,aanta1Sa02uit); 

SOM(HRuit,start,einde,somHR); 
SOM(Sa02uit,start,einde,somSa02); 
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32767 geeft aan dat de gevraagde para
meter niet in de uurfile voorkomt. 

In de declaratie staat: 
HR: de ongeïnterpoleerde dataset (poin
ter) 
aantalHR: het aantal waarden dat over
blijft 
HRuit: de geïnterpoleerde dataset (poin
ter) 
weggooi: het aantal waarden dat ongeldig 
is aan het begin van de dataset wordt 
door de procedure GOOIWEG weggelaten 

De procedure GOOIWEG laat aan het 
begin van de dataset de ongeldige waar
den weg. 

In de declaratie staat: 
HRuit: de oude en nieuwe dataset komen 
beide in HRuit (pointer) 
aantalHR: het aantal waarden, dat in de 
procedure gestopt wordt 
weggooi: het aantal, dat weggegooid 
moet worden 
aantalHRuit: het aantal waarden, dat 
overblijft 

Met de procedure som wordt de som be
rekend van één blok met begin bij start 
en einde bij einde. Deze grenzen veran
deren bij een bepaalde verschuiving. 

In de declaratie staat: 
HRuit: de dataset, waar de som van be
paald worden (pointer) 
start: begin van het blok 
einde: einde van het blok 
somHR: de berekende som 



KRUISCOVARIANTIE2(HRuit,Sa02uit, 
somHR,somSa02,start,einde,k, 
SxyHRSa02 , R) ; 

KRUISCOVARIANTIEl(HRuit,Sa02uit, 
somHR,somSa02,start,einde,k, 
SxyHRSa02 ,R); 

In de procedure KRUISCOVARIANTIE2 
worden de kruiscovariantie en de corre
latiecoëfficiënt van de twee blokken 
berekend. 

Er zijn twee procedures om de kruiscova
riantie en de correlatiecoëfficiënt te 
berekenen. KRUISCOVARIANTIE2 is de 
berekening, waarbij waarden buiten het 
blok genomen worden en bij KRUISCOVA
RIANTIEl wordt er binnen het blok ge
schoven. Bij het voorlaatste blok wordt 
gekeken of het laatste blok groot genoeg 
is om de maximale verschuiving over de 
blokgrens te nemen. Is dit het geval dan 
wordt KRUISCOVARIANTIE2 genomen, 
anders de andere. Voor het laatste blok 
wordt KRUISCOVARIANTIEl genomen, 
mits het aantal groot genoeg is. 
Voor de rest zijn de 2 kruiscovariantie
procedures identiek. 

In de declaratie staat: 
HRuit: de eerste dataset voor correlatie 
(pointer) 
Sa02uit: de tweede dataset voor correla
tie (pointer) 
somHR: de som van de eerste dataset 
somSa02: de som van de tweede dataset 
start: begin van het blok 
einde: einde van het blok 
k: bloknummer 
SxyHRSa02: in deze twee dimensionale 
pointer staat op de eerste plaats het 
bloknummer en op de tweede de kruisco
variantie 
R: in deze twee dimensionale pointer 
staat op de eerste plaats het bloknummer 
en op de tweede de correlatiecoëfficiënt 
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