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Longechografie als tool voor het inschatten van 

extravasculair longwater 

 
H.N. van der Velde, Circulation practitioner i.o. 
Martini Ziekenhuis, Groningen 

Samenvatting 
Inleiding: het is bekend dat een verhoogde extravasculaire longwaterindex (EVLWI) geassocieerd wordt met een toegenomen risico 

op mortaliteit. Momenteel geldt transpulmonale thermodilutie (TPTD) als de standaard voor het bedside bepalen van de EVLWI. 

Deze methode is echter invasief en in een aantal situaties minder accuraat. Echografie biedt mogelijk een uitkomst voor dit 

probleem. Om dit te beoordelen is onderzocht of het mogelijk is om de hoogte van de EVLWI in te schatten met een 4-zone-

echoprotocol. 

Methode: er zijn 23 metingen verricht onder 18 verschillende patiënten met diverse aandoeningen. Elke patiënt met een PiCCO 

kwam in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek en zowel beademde als niet-beademde patiënten zijn geïncludeerd. Een 

EVLWI > 10 wordt in dit onderzoek als abnormaal beschouwd. De EVLWI (gemeten met TPTD) is vergeleken met het waargenomen 

aantal b-lijnen (4-zone-echoprotocol) en hiertussen is de eventuele correlatie bepaald. Daarnaast is onderzocht of het mogelijk is 

om een EVLWI van > 10 en > 15 vast te stellen door middel van longechografie.  

Resultaten: een statistisch significante positieve correlatie is gevonden tussen de EVLWI en het aantal waargenomen b-lijnen met 

de realtime beoordeling van de intensivist (rho = 0,545, p = 0.007). Bij een waarneming van > 3 b-lijnen was de sensitiviteit en 

specificiteit respectievelijke 58,3% en 90,9% voor vaststelling van een EVLWI > 10. Door de kleine onderzoeksomvang en het feit 

dat bij slechts 3 metingen de EVLWI de 15 oversteeg maakte dat hiervoor geen reële diagnostische waarde kon worden vastgesteld. 

Conclusie: dit onderzoek heeft aangetoond dat er redelijke correlatie bestaat tussen de hoogte van de EVLWI en het aantal b-lijnen 

dat wordt waargenomen bij het scannen van 4 zones volgens het BLUE-protocol van Liechtenstein. Daarnaast is gebleken dat 

detectie van > 3 b-lijnen in staat is om een EVLWI > 10 aan te tonen. Echter, gebleken is dat uitsluiting van een EVLWI > 10 hierbij 

minder goed mogelijk is. Om deze reden kan echografie dienen om een EVLWI > 10 aan te tonen, maar sluit het dit niet uit. 

Longechografie biedt dus zeker mogelijkheden, maar kan bepaling van de EVLWI door middel van TPTD niet vervangen. 

 

Inleiding 
Een verhoogd extravasculair longwater (EVLW) wordt 

geassocieerd met een verhoogd risico op mortaliteit [1]. Daarom 

lijkt het verdedigbaar om beïnvloeding van het extravasculair 

longwater een plaats te geven in de behandeling op de intensive 

care. Op de intensive care zijn er meerdere mogelijkheden om 

het EVLW te bepalen of te schatten. De gouden standaard voor 

EVLW is gravimetrische beoordeling post mortem [2]. Andere 

meet- of schattechnieken zijn dynamische onderzoeksmethodes 

zoals de transpulmonale thermodilutie methode (TPTD) en 

longechografie. Daarnaast zijn er statische methodes zoals 

radiologisch onderzoek, waarbij de CT-scan of X-thorax kan 

worden gebruikt. De X-thorax is echter weinig sensitief en 

specifiek en daarom minder geschikt voor de bepaling van het 

EVLW. Daarnaast is de CT-scan een onaantrekkelijke optie om 

het EVLW te bepalen vanwege de risico’s die het transport met 

zich meebrengt en vanwege de stralingsbelasting (CT = 

equivalent aan 200 röntgenfoto’s).  

De TPTD-methode is voor veel intensive-careafdelingen de 

gebruikelijke methode om het EVLW te meten. In de literatuur 

wordt deze methode ook wel beschouwd als de gouden 

standaard voor de bedside bepaling van het EVLW vanwege de 

goede correlatie met longgravimetrie [2, 3]. Een nadeel van deze  

 

techniek is echter de noodzaak tot invasieve lijnen. Daarnaast 

zijn er situaties waarbij een TPTD-meting niet mogelijk of 

minder accuraat is. Het is bekend dat longembolieën bij TPTD-

metingen kunnen leiden tot onderschatting van de EVLWI, 

terwijl dit na longresectie juist kan worden overschat [4]. Voor 

een TPTD-meting is het tevens noodzakelijk dat er een centrale 

lijn (bij voorkeur in het gebied van de thorax) aanwezig is en 

ook moet een speciale lijn in een centrale arterie zijn geplaatst. 

Bij de initiële opvang van de patiënt op de intensive care zijn de 

benodigde lijnen meestal nog niet aanwezig en ook bij een 

spoedconsult door de intensivist op de verpleegafdeling 

ontbreken deze lijnen. Daarnaast kan het voorkomen dat de 

patiënt reeds op de intensive-careafdeling is opgenomen, maar 

pulmonaal in de problemen komt terwijl hij of zij niet adequaat 

‘opgelijnd’ is voor een TPTD-meting. In dergelijke situaties is 

het wenselijk dat er een niet-belastend alternatief kan worden 

ingezet om het EVLW te bepalen. Mogelijk zou echografie 

hierbij een uitkomst kunnen bieden. 

Echografie heeft de laatste jaren een steeds grotere rol gekregen 

op de intensive care en is inmiddels onderdeel van de 

standaardpraktijkvoering. Het Martini Ziekenhuis past het 

BLUE-protocol van Lichtenstein toe om longecho’s te maken 

[5]. Dit protocol kan meerdere pathofysiologische processen 
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aantonen of uitsluiten. Zo kan pulmonaal oedeem met dit 

protocol worden aangetoond door b-lijn-artefacten (BLA) in vier 

zones in kaart te brengen. Echo-b-lijnen worden geassocieerd 

met het alveolair-interstitieelsyndroom, waar ook longoedeem 

onder valt [6, 7]. Meer dan twee b-lijnen op een punt gemeten is 

abnormaal, terwijl een enkele b-lijn soms ook voorkomt bij 

gezonde mensen [6]. De aanwezigheid van diffuse bilaterale b-

lijnen wordt sterk geassocieerd met longoedeem. In hun 

onderzoek hebben Lichtenstein en collega’s aangetoond dat een 

goede correlatie bestaat tussen longechografie en andere 

diagnostische modaliteiten. Een b-lijnprofiel heeft tevens een 

goede correlatie laten zien met de bevindingen van CT-scans 

[7]. Daarnaast hebben zij aangetoond dat de aanwezigheid van 

een b-profiel (≥ 3 b-lijnen in alle 4 zones) met een hoge 

sensitiviteit en specificiteit longoedeem kan onderscheiden van 

andere oorzaken van pulmonaal falen [8]. Het aantonen van 

diffuse bilaterale b-lijnen maakt de aanwezigheid van 

longoedeem waarschijnlijk, maar is weinig specifiek en zegt niet 

veel over de oorzaak van het pulmonaal oedeem. Aanvullend 

onderzoek is hierbij nodig om de oorzaak van het oedeem vast te 

stellen. Verder suggereert onderzoek dat b-lijnen snel zichtbaar 

worden na het ontstaan van longoedeem, maar dat deze ook snel 

weer kunnen verdwijnen na bijvoorbeeld toediening van een 

diureticum of na verandering van de houding van de patiënt. 

Ook bij de uitvoering van een ‘spontaneous breathing trial’ 

wordt een verandering in het aantal b-lijnen waargenomen [9-

11]. Zodoende is longechografie een uitermate nuttig 

hulpmiddel om vast te stellen of er sprake is van longoedeem. 

Daarnaast is het in kaart brengen van b-lijnen door middel van 

echografie eenvoudig en snel toepasbaar en bovendien is dit 

eenvoudig aan te leren [12]. De intensivist heeft met de echo dus 

een geschikt instrument in handen dat gebruikt kan worden om 

te bepalen of er wel of niet sprake is van een longoedeem. 

Echter, kwantificatie van het EVLW met behulp van echografie 

blijkt nog lastig. 

Momenteel is weinig bekend over de manier waarop EVLW 

door middel van een echo gekwantificeerd kan worden voor de 

intensive-carepatiënt. De richtlijn ‘point-of-care longechografie’ 

uit 2012 suggereert dat een 28-zone-protocol geschikt is om het 

EVLW te kwantificeren [6]. Sindsdien zijn verschillende 

onderzoeken gepubliceerd waarbij de correlatie tussen de 

EVLWI en de longecho zijn onderzocht. Onderzoek naar de 

relatie tussen het aantal b-lijnen en de hoogte van het 

extravasculaire longwater onder postoperatieve patiënten 

(cardiochirurgie) hebben een significante positieve correlatie 

tussen de hoogte van het EVLW en het aantal b-lijnen 

aangetoond [13]. Ander onderzoek, uitgevoerd bij een populatie 

van beademde ‘algemene’ intensive-carepatiënten, heeft 

aangetoond dat de afwezigheid van b-lijnen (in 8 zones) wordt 

geassocieerd met een EVLWI < 10 [14]. Vervolgonderzoek 

heeft laten zien dat met 3 positieve zones voor b-lijnen (≥ 3 b-

lijnen per zone) een hoge sensitiviteit en specificiteit 

(respectievelijk 100% en 70%) gevonden wordt voor de detectie 

van een EVLWI > 10 [15]. Onderzoek onder postoperatieve 

patiënten (cardiochirurgie) waarbij EVLWI is vergeleken met 

een 4-zone-echoprotocol heeft een uitstekende correlatie 

aangetoond tussen het aantal b-lijnen en de EVLWI [16]. Onder 

ARDS-patiënten is bij het gebruik van een 12-zone-

echoprotocol een uitstekende correlatie gevonden tussen de 

longechoscore en de hoogte van de EVLWI [22]. Bij een 4-

zone-echoprotocol is eveneens een positieve correlatie 

aangetoond, hoewel deze wel minder sterk is [17]. Daarnaast is 

bij dit onderzoek gebleken dat de aanwezigheid van ≥ 6 b-

lijnen een EVLW > 10 kan aantonen (sensitiviteit 82%, 

specificiteit 77%). Tot slot zijn in een onderzoek uit 2018 

verschillende echoprotocollen vergeleken met de EVLWI onder 

een groep beademde, vullingsbehoeftige septische patiënten 

[18]. Een 28-zone-protocol toonde de beste correlatie met de 

EVLWI, gevolgd door het 8-zone-protocol en het 4-zone-

protocol. De correlatie van het 4-zone-protocol met het EVLW 

in dit onderzoek was echter niet zo sterk als in het onderzoek 

onder een groep postoperatieve cardiochirurgische patiënten 

[16].  

Alle onderzoeken hadden kleine steekproeven. Vaak is een 

specifieke patiëntengroep geselecteerd en zijn alleen beademde 

patiënten geïncludeerd. De onderzoeken hebben diverse 

echoprotocollen gebruikt, doordat er nog geen consensus is over 

het meest geschikte protocol om longoedeem te kwantificeren. 

Het BLUE-protocol wordt reeds breed gedragen en toegepast in 

de praktijk, maar dit protocol is enkel onderzocht in het 

onderzoek van Wattanathum et al. (2018) onder een specifieke 

patiëntengroep.  

Dit onderzoek beoordeelt of het mogelijk is om door het 

scannen van vier intercostale ruimtes (ICS) volgens het BLUE-

protocol een uitspraak te doen over de hoogte van de EVLWI, 

om zo de behandeling van de patiënt te optimaliseren. Dit 

onderzoek beschouwt de TPTD-meting als gouden standaard. 

Gekeken wordt of er een correlatie bestaat tussen de hoogte van 

de EVLWI, gemeten door middel van TPTD, en de longecho. 

Probleemstelling 

Echografie krijgt een steeds grotere rol in de diagnostiek en 

behandeling van intensive-carepatiënten. Ook echografie van de 

longen wordt steeds gangbaarder. Momenteel is het echter nog 

niet mogelijk om het EVLW te kwantificeren met behulp van 

echografie. Tegenwoordig wordt de PiCCO (TPTD-methode) 

gebruikt, maar dit is een invasieve techniek, in tegenstelling tot 

echografie. EVLW is momenteel nog lastig te kwantificeren 

door middel van echografie, waardoor het lastig is om 

longechografie een plaats te geven in de behandeling van de 

intensive-carepatiënt. 

Doelstelling 

Dit onderzoek tracht een correlatie aan te tonen tussen de 

hoeveelheid longwater gemeten door middel van TPTD en 

longechografie volgens het BLUE-protocol, waarbij b-lijnen in 

vier kwadranten worden geanalyseerd. Dit wordt gedaan om 

longechografie een duidelijkere plaats te kunnen geven in de 

behandeling van de intensive-carepatiënt. 

Vraagstelling 

Is het mogelijk om met een 4-zone-echoprotocol (volgens het 

BLUE-protocol) waarbij b-lijnen in kaart worden gebracht een 

EVLWI > 10 te identificeren? 
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Deelvragen 

- Welke sensitiviteit en specificiteit worden gevonden 

voor een EVLWI > 10 en > 15? 

- Bestaat er een correlatie tussen het aantal b-lijnen en 

de hoogte van het EVLWI? 

 

Afkortingen en conceptualisering 
 

EVLW (extravasculair longwater) is alle vloeistof in de long 

buiten het vasculaire compartiment. In de praktijk noemen we 

dit vaak longoedeem en dit kan ontstaan door toegenomen 

hydrostatische druk en pulmonale capillaire permeabiliteit [19]. 

 

EVLWI (extravasculair longwater index) is extravasculair 

longwater geïndexeerd op basis van de predicted body weight 

(PBW), dus niet het actuele gewicht om onderschatting van het 

EVLW te voorkomen. De berekening voor het PBW is als 

volgt: 

- vrouwen: 45.5 + 0.91 [lengte (in cm) − 152.4] 

- mannen: 50.0 + 0.91 [lengte (in cm) − 152.4] 

 

TPTD (transpulmonale termodilutie) is de techniek waarbij 

een koude bolus wordt ingespoten rond het gebied van de vena 

cava superior waarna deze bolus zich zal verplaatsen door het 

rechterhart, de longen, het linkerhart en wordt vervolgens 

gedetecteerd in een centrale arterie door de PiCCO katheter 

welke meestal in de arterie femoralis is gesitueerd. Vervolgens 

kan op basis van de curve die hiermee wordt gegenereerd 

enkele waardes worden berekend zoals de cardiac output en 

thoracale volumes alsmede het EVLW / EVLWI. 

 

B-lijnen worden gedefinieerd als laserachtige verticale hyper 

echogene artefacten die ontstaan uit de pleurale lijn (eerder 

beschreven als "komeetstaarten", en strekken zich uit tot de 

onderkant van het scherm zonder te vervagen en bewegen 

synchroon met de ‘longsliding’ [6]. 

 

Methodologie 
Dit prospectief, single centrum, onderzoek werd uitgevoerd in 

de periode van 1 december 2018 tot en met de periode van 15 

mei 2019. Dit onderzoek werd uitgevoerd op een algemene 

intensive-careafdeling met 12 beademingsbedden, te weten het 

Martini Ziekenhuis te Groningen. Dit onderzoek vergelijkt de 

EVLWI verkregen middels TPTD-metingen met een 4-zone-

longechoprotocol.  

Patiënten 

Alle patiënten ouder dan 18 jaar, opgenomen op de intensive 

care welke werden gemonitord middels de PiCCO-technologie 

(PULSION Medical Systems) kwamen in aanmerking voor 

deelname aan dit onderzoek. De PiCCO-technologie werd 

gebruikt voor het verrichten van de TPTD-metingen. Patiënten 

met alle diagnosen, beademd of niet beademd konden worden 

geïncludeerd. TPTD-metingen werden alleen verricht om 

klinische redenen. Van elke patiënt mochten maximaal twee 

metingen worden verkregen en deze metingen mochten niet 

binnen twee uur van elkaar plaatsvinden. Daarnaast mocht het 

tijdsinterval tussen het uitvoeren van de echo en de TPTD 

meting niet meer dan 30 minuten zijn. Een team van drie 

toegewijde intensivisten was verantwoordelijk voor de inclusie 

van de patiënten. Patiënten konden op elk moment tijdens hun 

opname worden geïncludeerd. Wanneer een adequate bepaling 

van het EVLWI niet mogelijk was of het maken van een 

longecho niet mogelijk bleek werd deze patiënt niet 

meegenomen in het onderzoek. Zie ook tabel 1 met de in- en 

exclusiecriteria. 

Tabel 1. In- en exclusie criteria. 

 

TPTD 

Voor alle metingen werd de PiCCO-technologie (PiCCO 2, 

geïntegreerd in de Phillips MX800 monitoren) gebruikt. De 

TPTD-meting werd louter om klinische redenen toegepast. Bijna 

alle patiënten hadden een centrale lijn in het gebied van de 

thorax behalve 1 patiënt, hier was de centrale lijn in de v. 

femoralis gepositioneerd. Alle lijnen werden echogeleid 

ingebracht. De plaatsing van de veneuze lijn in de lies heeft 

geen invloed op de bepaling van het EVLW maar wel op andere 

volumetrische parameters en daarmee indirect ook op de PVPI 

(pulmonary vascular permeability index) en de GEF (globale 

ejectiefractie) [20]. Om deze reden is deze meting wel 

meegenomen in de analyses met betrekking tot het EVLW maar 

zal deze worden uitgesloten bij de analyses waarbij de PVPI 

betrokken is. Voor de kalibratie werden 3 koude vochtbolussen 

van 20ml toegediend. De verpleegkundige welke allen 

geschoold waren in het gebruik van de PiCCO voerden deze 

metingen uit waarbij zij beoordeelden of een delta temperatuur 

van minimaal 0.2 graden Celsius werd bereikt en of de GEDI 

onderling niet meer dan 10% afweek. Er wordt vaak gesproken 

over het EVLW in dit onderzoek maar bij alle analyses wordt 

steeds het EVLWI gebruikt. Dit is het EVLW maar dan 

geïndexeerd op basis van het voorspelde gewicht. 

Longecho 

Voor het maken van de echo’s werd gebruik gemaakt van de 

Phillips Sparq. De curved array transducer (C5-1) met een 

frequentierange van 5-1 MHz werd gebruikt. De ‘lung’ setting 

werd ingesteld bij elke opname en de scandiepte was standaard 

Inclusiecriteria Alle patiënten ouder dan 18 jaar met 

een PiCCO lijn in situ waarbij binnen 

een half uur van de TPTD meting een 

longecho werd verricht 

Exclusiecriteria Onjuiste of onbetrouwbare meting 

EVLWI 

- Delta temp wordt niet gehaald 

- Meer dan 10% afwijking 

GEDI 

- Minder dan 3 TPTD metingen 

verricht per kalibratie 

- Patiënten welke een 

longresectie hebben 

ondergaan 

- Bewezen longembolieën 

 

Alle patiënten waarbij longecho niet 

mogelijk is 

- Buikligging 

- Wonden 

- Subcutaan emfyseem 
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6 cm. Er werd een protocol opgesteld om de vier zones in beeld 

te brengen volgens het BLUE-protocol van Lichtenstein, zie 

figuur 1. De intensivist die de beeldopnames maakte 

beoordeelde en noteerde direct het aantal b-lijnen per zone. 

Daarnaast werd er ook een opname per gescande zone 

opgeslagen. Deze beelden werden achteraf afzonderlijk van 

elkaar beoordeeld door twee intensivisten. Deze intensivisten 

werden geblindeerd van alle andere gegevens. De echo werd 

direct na de TPTD-meting verricht of even ervoor.  

 
 

MEC 

De medisch ethische commissie gaf toestemming voor dit 

studieprotocol. Zowel longechografie als uitgebreide 

hemodynamische monitoring door middel van TPTD maken 

deel uit van de routine behandeling van de intensive-carepatiënt. 

Toestemming van de patiënten voor deelname aan dit onderzoek 

werd verondersteld omdat deze onderzoeken vallen onder de 

noemer ‘usual care’. Gegevens werden anoniem verwerkt. Wel 

werden deelnemers geïnformeerd dat hun data zou worden 

gebruikt voor onderzoek, hierbij kreeg de patiënt wel de optie 

tot het terugtrekken van hun gegevens uit dit onderzoek.  

Data-analyse 

Gemiddelden, de standaard deviatie (SD) en percentages werden 

gebruikt om de data te beschrijven. De spearman rank (rho) 

correlatietest is gebruikt om de correlatie tussen het aantal b-

lijnen en de hoogte van de EVLWI te bepalen. De independent 

sample Mann-Witney U test is gebruikt om het verschil in b-

lijnen te testen tussen de groepen met een EVLWI < 10 en een 

EVLWI >10. De sensitiviteit en specificiteit voor het aantonen 

van een EVLWI > 10 werd bepaald doormiddel van het 

genereren van een ROC (receiver operator characteristics) 

curve. Een p-waarde van <0.05 werd beschouwd als statistisch 

significant. Medcalc versie 19.1 (Medcalc software, Mariakerke, 

België) en SPSS versie 20 (IBM SPSS, Chicago, IL, USA) 

werden gebruikt voor de analyses en voor het genereren van de 

grafieken. Subgroep analyses weren gezien de kleine populatie 

niet uitgevoerd. 

Resultaten 
Er werden 23 gecombineerde metingen van het EVLWI en de 

echoscore verzameld bij 18 verschillende patiënten. De 

patiëntkarakteristieken zijn vermeld in tabel 2. De dubbele 

metingen vonden uitsluitend plaats bij de mannen waardoor 17 

van de 23 metingen zijn verricht bij mannen. 

Eén meting werd geschrapt uit het onderzoek omdat op de 

formulieren geen patiëntgegevens waren genoteerd en waarbij 

het niet gelukt is om te achterhalen bij welke patiënt deze 

meting werd verricht. Er werden achteraf geen metingen 

geëxcludeerd op basis van de exclusie criteria. De gemiddelde 

tijd tussen de twee metingen waren gemiddeld 12,5 minuten met 

een standaarddeviatie van 8. 

Tabel 2. Demografie 

Karakteristieken Waarde 

Aantal patiënten 

Man (%) 

Leeftijd ±SD 

Lengte ±SD 

Gewicht ±SD 

PBW ±SD 

Apache IV ±SD 

 

Opname reden                                                                                                                 

Sepsis (%) 

     Met daarbij cardiale diagnose 

Postoperatief (AAAA &) 

Primair cardiaal 

 

 

Aantal metingen 

Beademd (%) 

PEEP ±SD 

Beademingsduur, dagen 

Mean ±SD 

EVLWI ±SD 

GEDI ±SD* 

PVPI ±SD*  

GEF ±SD* 

 

Delta TPTD meting en longecho 

 

* 1 meting werd uitgesloten van de bepaling 

van het gemiddelde en de SD omdat bij 1 

meting de veneuze lijn in de femoralis was 

gepositioneerd, welke leidt tot een 

inadequate inschatting van deze parameter. 

n18 

12 (66.7%) 

78±9 

174±9 

81±20 

68±9 

98±33 

 

n18 

15 (83,3%) 

5 van 15 

2 (11.1%) 

1 (5.6%) 

 

 

n23 

20 (87%) 

8.5 ±2.6 

9 (1 tot 33) 

77 ±13 

10,9±3.2 

809±179 

2±0.63 

18.5±5.3 

 

12.5± 8 

 

Wanneer er sprake was van pulmonaal oedeem (EVLWI > 10) 

bleek het gemiddelde aantal b-lijnen 5,3 te zijn met een 

standaarddeviatie van 4,3. Het gemiddelde aantal b-lijnen was 

1,5 met een standaarddeviatie van 2,8 wanneer er geen sprake 

was van  pulmonaal oedeem (EVLWI <10). Het verschil was 

significant (p = 0.013). 

De echoscore (de som van alle b-lijnen in de 4 zones) die direct 

werd vast gesteld door de echografist ten tijde van het 

onderzoek bleek redelijk te correleren met de hoogte van het 

EVLWI. Er werd een significante positieve correlatie gevonden 

 
Figuur 1. Onderzoeksgebieden en de BLUE-punten. Twee 

handen op deze manier geplaatst (grootte gelijk aan de 

handen van de patiënt, de hand boven het sleutelbeen, 

uitgezonderd duimen) komen overeen met de locatie van 

de long en laten toe twee gestandaardiseerde punten te 

definiëren. Het bovenste BLUE-punt bevindt zich in het 

midden van de bovenhand. Het onderste BLUE-punt 

bevindt zich in het midden van de onderste palm. Voor het 

in kaart brengen van de B lijnen worden deze punten 

gescand  [5]. 
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tussen het EVLWI en het aantal b-lijnen (rho = 0,545, p = 0.007 

zie figuur 2). 

Ter validatie zijn de beelden achteraf opnieuw afzonderlijk 

beoordeeld door twee beoordelaars. Correlatie tussen de EVLWI 

en deze scores was niet aanwezig en de resultaten zijn niet 

significant gebleken (rho = 0,125, p = 0.570 en rho = 0.156, p = 

0.477). Vervolgens is gekeken hoe de beoordelaars onderling 

scoorden. Deze scores correleerden goed met elkaar en er was 

sprake van een significant positieve correlatie (rho = 0,790, p = 

< 0.001). Figuur 3 toont het verschil tussen beoordelaar 1 en 2 

bij de bepaling van het aantal b-lijnen. De gemiddelde afwijking 

van elkaar betrof 0,9 b-lijnen. 

 
Figuur 2. Scatterplot EVLWI versus b-lijnen. 

 

 
Figuur 3. Verschil in inschatting aantal b-lijnen per 

beoordelaar per totaalaantal b-lijnen. 

Een ROC-curve is gegenereerd om te bepalen welke 

diagnostische waarde het aantal b-lijnen heeft om een EVLWI 

van > 10 te identificeren. Bij de identificatie van patiënten met 

een EVLWI > 10 had de aanwezigheid van > 3 b-lijnen een 

sensitiviteit van 58,3% en een specificiteit van 90,9%; zie figuur 

4. Tevens is een ROC-curve gecreëerd om een EVLWI van > 15 

te kunnen identificeren. Echter, er waren slechts 3 metingen 

waarbij de EVLWI de 15 oversteeg en het bleek niet mogelijk 

om met de data van dit onderzoek een reële diagnostische 

waarde vast te stellen voor het vaststellen een EVLWI van > 15 

door het aantal b-lijnen te tellen. 

Discussie 
De resultaten van dit onderzoek laten een significant positieve 

correlatie zien tussen de hoogte van de EVLWI en het aantal b-

lijnen. Er is sprake van een middelmatig sterke correlatie. Dit 

suggereert dat longechografie zou kunnen worden ingezet om de 

hoogte van het EVLW in te schatten. Daarmee is deze ook 

inzetbaar om de behandeling te sturen en te evalueren. Een hoge 

specificiteit komt naar voren wanneer > 3 b-lijnen worden 

waargenomen om een EVLWI > 10 te voorspellen. Zodoende 

kan echografie een EVLWI > 10 goed aantonen, maar kan het 

dit niet uitsluiten. In dit onderzoek is een EVLWI van > 10 

gehanteerd, omdat longoedeem rond deze waarde kan worden 

gedefinieerd en omdat een EVLWI-waarde hoger dan 10 wordt 

geassocieerd met toegenomen mortaliteit [1, 21]. Dit onderzoek 

laat net als ander onderzoek zien dat een positieve correlatie 

bestaat tussen de hoogte van de EVLWI en longechografie [14-

18]. Het voordeel van dit onderzoek is echter dat hierbij geen 

specifieke patiëntengroep geselecteerd is en ook niet-beademde 

patiënten toegelaten zijn. Hiermee representeert de steekproef de 

gehele intensive-care populatie.  

Gekozen is om de EVLWI gemeten met TPTD als gouden 

standaard te nemen. Dit is momenteel namelijk de meest 

accurate wijze voor de bedside vaststelling van de hoeveelheid 

pulmonaal oedeem. Er bestaat een uitstekende correlatie tussen 

de hoogte van het EVLW en longgravimetrie, ook is de EVLWI 

een onafhankelijke prognostische factor voor mortaliteit [1, 2, 

21]. Daarnaast is in dit onderzoek gekozen om vier zones te 

scannen volgens het BLUE-protocol. Dit is namelijk een 

methode die in de praktijk reeds wordt toegepast. Een reden 

hiervoor is dat dit protocol diverse pathologische processen in 

kaart kan brengen of kan uitsluiten (met een hoge sensitiviteit en 

specificiteit). Daarnaast is het mogelijk gebleken om met dit 

protocol in het geval van pulmonaal falen longoedeem aan te 

tonen of uit te sluiten door b-lijnen te analyseren [8]. Dit 

onderzoek richt zich op de analyse van de b-lijnen, omdat dit 

onderzoek uitsluitend als doel heeft om longoedeem vast te 

stellen. Hierbij is geen onderscheid gemaakt in de etiologie van 

het longoedeem. Wel is het mogelijk gebleken om door middel 

van verdere analyse de oorzaak van het oedeem vast te stellen. 

Hiervoor kan worden gekeken naar de cardiale functie, maar 

ook naar specifieke kenmerken bij het maken van de longecho 

[23, 24]. 

Er bestaat een correlatie tussen de hoogte van de EVLWI en het 

aantal b-lijnen wanneer vier zones worden gescand volgens het 

BLUE-protocol van Lichtenstein. Een EVLWI > 10 aantonen is 

tevens mogelijk gebleken bij waarneming van > 3 b-lijnen. 

Implementatie van longechografie om de hoogte van de EVLWI 

in te schatten heeft zeker aanvullende waarde, met name omdat 

longechografie non-invasief en snel is en daarnaast eenvoudig 

aan te leren is [12]. 
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Onderzoeken die evenals dit onderzoek de ELVWI hebben 

vergeleken door middel van een ‘4-zone-echoprotocol’, hebben 

net als dit onderzoek een positieve correlatie aangetoond tussen 

het aantal b-lijnen en de hoogte van de EVLWI [16, 17, 18]. De 

gevonden correlatie in dit onderzoek is echter minder sterk dan 

bij vergelijkbaar onderzoek onder postoperatieve 

cardiochirurgische patiënten [15]. Een ander onderzoek dat drie 

verschillende echoprotocollen (waaronder een 4-zone-

echoprotocol) onder een populatie met sepsis (beademd en 

vullingsbehoeftig) heeft onderzocht, heeft een vergelijkbare 

correlatie met dit onderzoek aangetoond en een hoge 

specificiteit gevonden, maar een lage sensitiviteit voor de 

inschatting van een EVLWI > 10 door middel van het aantal b-

lijnen. Daarnaast hebben die onderzoekers nog een 

subgroepanalyse uitgevoerd onder een kleine groep ARDS-

patiënten, maar onder deze groep bestond geen correlatie meer 

tussen de hoogte van de EVLWI en het aantal b-lijnen. Ander 

onderzoek onder ARDS-patiënten heeft wel een uitstekende 

correlatie tussen het aantal b-lijnen en de EVLWI aangetoond. 

Hierbij is echter een 12-zone-echoprotocol gebruikt [22]. Een 

ander, kleiner onderzoek onder ARDS-patiënten, waarbij wel 

een 4-zone-echoprotocol is gebruikt, heeft tevens een positieve 

correlatie aangetoond, maar deze was duidelijk minder sterk ten 

opzichte van het onderzoek met een 12-zone-echoprotocol [19]. 

Een mogelijke reden hiervoor is de inhomogene verdeling van 

ARDS.  

Vergelijking tussen de diverse protocollen is lastig, omdat vaak 

verschillende populaties zijn onderzocht en verschillende 

scoringssystemen zijn gebruikt. Hierdoor ontbreekt een 

consensus over het protocol dat het meest geschikt is om het 

EVLW in te schatten. De verschillen in de uitkomsten tussen 

onderzoeken onder de diverse groepen doet vermoeden dat de 

oorzaak van het pulmonaal oedeem mogelijk de manifestatie 

van b-lijnen beïnvloedt. In dit onderzoek zijn geen 

subgroepanalyses uitgevoerd vanwege de relatief kleine 

onderzoeksomvang. Hierdoor is niet duidelijk geworden op 

welke manier de etiologie van het longoedeem de manifestatie 

van b-lijnen en de inschatting van de hoogte van de EVLWI 

beïnvloedt bij gebruik van een 4-zone-longechoprotocol. Meer 

en groter onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de 

verschillen in manifestatie tussen b-lijnen bij deze verschillende 

groepen en de manier waarop zich dit verhoudt tot de 

verschillende echoprotocollen. 

Deze studie kent een aantal beperkingen. De grootste beperking 

is waarschijnlijk de kleine populatie en de uitvoering in één 

centrum. Tegelijkertijd is niet zeker of een grotere steekproef tot 

andere resultaten zou hebben geleid. Wel waren er in dit 

onderzoek enkele uitschieters (zie figuur 2) waarbij de EVLWI 

sterk verhoogd was maar toch bijna geen b-lijnen werden 

gedetecteerd. Het dossier van deze ‘uitschieters’ is 

geraadpleegd; bij beide patiënten was er sprake van een forse 

oxygenatiestoornis en beide waren gediagnosticeerd met 

‘pneumosepsis’. Bij de ene patiënt was een cardiale component 

als oorzaak van het pulmonaal falen niet uit te sluiten. De andere 

patiënt had een adequate cardiale functie, maar bij deze patiënt 

is nog een CT-scan verricht die naast consolidaties en infiltraten 

ook longemfyseem en enig volumeverlies liet zien. In de 

literatuur wordt geen verklaring gevonden voor het feit dat wel 

een verhoogd EVLWI werd gemeten terwijl geen b-lijnen 

zichtbaar waren. Ook bleken de beelden van deze patiënten 

adequaat te zijn opgenomen; de instellingen en de scandiepte 

waren juist ingesteld. Door de relatief kleine steekproef hadden 

deze uitschieters relatief veel invloed op de resultaten. Daarnaast 

betrof een van deze uitschieters ook nog een dubbele meting, 

waardoor deze metingen relatief zwaar meewogen.  

Dit onderzoek kijkt naar het totaalaantal b-lijnen en niet naar de 

verdeling van deze b-lijnen over de verschillende zones. 

Wanneer meerdere b-lijnen uitsluitend in één zone worden 

waargenomen, hoeft dit niet op oedeem te wijzen, waardoor in 

deze gevallen mogelijk geen correlatie bestaat. Dergelijke 

gevallen deden zich in dit onderzoek echter niet voor. 

Verder zijn slechts vier metingen verricht bij niet-beademde 

patiënten en derhalve kan hierover geen uitspraak worden 

gedaan. Meer onderzoek is nodig om hierover duidelijkheid te 

verschaffen. 

Figuur 4. Receiver operative characteristics curve (ROC-curve) 
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Selectiebias kan niet worden uitgesloten. In de periode van het 

onderzoek zijn 23 metingen gedaan bij 18 patiënten, terwijl in 

deze periode 39 patiënten werden gemonitord met een PiCCO 

en dus potentieel hadden kunnen worden geïncludeerd (hierbij is 

nog geen rekening gehouden met eventuele aanwezigheid van 

exclusiecriteria). Niet alle potentiële kandidaten zijn 

geïncludeerd vanwege een organisatorische reden, namelijk 

omdat niet alle intensivisten longecho’s maakten. Daarnaast 

bestond twee derde van de steekproef uit mannen en werden ook 

alle dubbele metingen bij de mannen verricht, waardoor deze 

groep oververtegenwoordigd is in dit onderzoek.  

Het is niet gelukt om de echo binnen een korte tijd nogmaals 

door een tweede persoon te laten maken. Daarnaast kon niet 

worden gegarandeerd dat degene die de echo maakte 

geblindeerd was van de klinische status van de patiënt. Om deze 

reden zijn de beelden tijdens het onderzoek opgeslagen en 

achteraf door twee beoordelaars geëvalueerd, waarbij zij 

geblindeerd waren voor alle andere gegevens. Opvallend is dat 

er tussen de realtime beoordelingen en de beoordelingen 

achteraf een groot verschil geconstateerd is in het aantal 

waargenomen b-lijnen. Ook bleek geen correlatie meer te 

bestaan tussen de EVLWI en de beoordelingen achteraf. 

Onderling bleek bij de videobeoordeling een uitstekende 

correlatie te bestaan en was de gemiddelde afwijking slechts 0,9 

b-lijnen. Degenen die de beelden achteraf beoordeelden, gaven 

aan dat het aantal b-lijnen mogelijk werd onderschat. Zij gaven 

aan het idee te hebben dat er meer b-lijnen aanwezig waren, 

maar zij hebben deze niet als zodanig kunnen scoren, omdat 

deze niet goed gevangen werden binnen de opnames van 3 

seconden of net uit beeld verdwenen ten gevolge van 

ademhaling. Waarschijnlijk is realtime analyse van het aantal b-

lijnen sensitiever dan beoordeling achteraf. Daarnaast is 

gebleken dat de scandiepte bij een aantal opnames wel 6 cm 

was, maar niet gerekend vanaf de pleurale lijn, waardoor soms 

slechts een klein stukje long overbleef om te beoordelen. De 

analyses in dit onderzoek zijn verricht met de data die verkregen 

zijn uit de realtime analyse, wat dan ook een beperking met zich 

meebrengt. Overigens is bekend dat de inter- en intra-

observervariabiliteit laag is [6].  

Ondanks de beperkingen heeft dit onderzoek aangetoond dat de 

resultaten van klinisch belang kunnen zijn. Gebleken is dat er 

een correlatie bestaat tussen de EVLWI en het aantal b-lijnen 

gescand in vier zones (dit komt overeen met ander onderzoek), 

hetgeen suggereert dat simpelweg het aantal b-lijnen tellen 

nuttig kan zijn bij de sturing of op zijn minst de monitoring van 

de ingestelde therapie. Daarnaast is uit ander onderzoek bekend 

geworden dat b-lijnen zich snel kunnen manifesteren, maar ook 

snel weer kunnen verdwijnen bij bijvoorbeeld interventies 

[14,15,16]. Daarnaast is longechografie non-invasief en 

eenvoudig toepasbaar. Deze eigenschappen maken het een 

aantrekkelijk alternatief indien er geen mogelijkheid is om de 

EVLWI door middel van TPTD te bepalen. Daarnaast is er een 

hoge specificiteit voor het aantonen van een EVLWI > 10. 

Daarentegen is de sensitiviteit laag. Op basis van dit onderzoek 

is te stellen dat longechografie zeker waardevol is bij de 

diagnostiek naar longoedeem, hoewel het nog niet als 

volwaardig alternatief kan dienen voor de kwantificatie van het 

EVLW. 

Conclusie 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat er correlatie bestaat tussen 

de hoogte van de EVLWI en het aantal b-lijnen dat wordt gezien 

bij het scannen van vier zones volgens het BLUE-protocol van 

Liechtenstein. Daarnaast is gebleken dat detectie van meer dan 3 

b-lijnen in staat is om een EVLWI van meer dan 10 aan te 

tonen. Echter, uitsluiting van een EVLWI > 10 is hierbij minder 

goed mogelijk gebleken. Om deze reden kan echografie dienen 

om een EVLWI > 10 aan te tonen, maar sluit het dit niet uit. 

Longechografie biedt mogelijkheden, maar kan bepaling van 

EVLWI met behulp van TPTD niet volledig vervangen.  

Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het eigen onderzoek en de gegevens die 

bekend zijn uit ander onderzoek worden de volgende 

aanbevelingen gedaan. 

 

- Meer en groter onderzoek is nodig om te bepalen welk 

protocol en welk scoringssysteem het meest geschikt 

is om de hoogte van de EVLWI in te schatten. 

- Onderzoek onder subgroepen (ingedeeld naar de 

etiologie van het pulmonaal oedeem) moet worden 

meegenomen. 

- Analyse van de verdeling van de b-lijnen over de 

verschillende zones verdient de overweging bij 

vervolgonderzoek. 

- Bij volgend onderzoek moet de scandiepte bij de 

echo’s worden ingesteld vanaf de pleurale lijn. 

- Longechografie is een uitermate waardevol instrument 

voor de intensivist om diverse pathofysiologische 

processen te diagnosticeren of uit te sluiten, 

waaronder longoedeem. De kwantificering van EVLW 

brengt echter nog een aantal beperkingen met zich 

mee waarvan men zich bewust van moet zijn. 
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