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Passive Leg Raising methode met Multicare® bed: een betrouwbare 
voorspeller van fluid responsiveness 
 
Thea M. Sikkema  
 
Samenvatting 
Het vaststellen van fluid responsiveness voor het toedienen van vocht is essentieel bij de behandeling 
van intensive care (IC) patiënten. Vochtresuscitatie kan zo adequaat gestuurd worden en hiermee 
worden de schadelijke gevolgen van overvulling tot een minimum beperkt. De Passive Leg Raising 
(PLR) test is een van de aanbevolen methodes om fluid responsiveness te bepalen. Op de IC van het 
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is het toepassen van de PLR-manoeuvre vanuit een liggende 
houding (hoofd 0°) met de benen in 45° m.b.v. een ondersteunend kussen inmiddels ‘standard care’. 
Echter, deze manoeuvre is arbeidsintensief en de PLR-manoeuvre vanuit een halfzittende houding van 
45° naar de PLR-positie heeft qua nauwkeurigheid de voorkeur boven de manoeuvre vanuit een 
liggende houding. Wij hebben in een prospectief single-center meervoudige interventie studie 
gekeken of met het Multicare® bed een voldoende betrouwbare, minder arbeidsintensieve, PLR-test 
uitgevoerd kan worden. Tevens is gekeken naar het effect van de positie van de arteriële 
druktransducer op de uitslagen van de test. Er zijn 50 patiënten geïncludeerd die elk drie verschillende 
PLR-testen hebben ondergaan in volgorde gerandomiseerd. Een met het kussen, een met het bed met 
de transducer op een statische positie en een met het bed met de transducer aangepast aan 
atriumhoogte van de patiënt. Alle patiënten waren uitgerust met een PiCCO® om d.m.v. pulse contour 
analyse het directe effect op het slagvolume (SV) te kunnen bepalen. 
We zien dat de PLR-methode met het bed waarbij de transducer wordt aangepast gedurende de 
manoeuvre een betere voorspellende waarde heeft dan die met het kussen. Ook zien we dat het 
aantal vals positieve uitslagen aanzienlijk stijgt wanneer de transducer zich op een statische positie 
bevindt. We kunnen dus concluderen dat er met het Multicare® bed met een aangepaste transducer 
een betrouwbare PLR-test uitgevoerd kan worden.  
 
Inleiding 
Op de IC van het MCL wordt al een aantal jaar kritisch gekeken naar vloeistoftherapie. 
Vloeistofresuscitatie is een essentiële pijler in de behandeling van circulatoir instabiele IC-patiënten. 
Het is echter ook bekend dat overvulling is geassocieerd met een verhoogde mortaliteit [1,2]. Het 
voorspellen van de fluid responsiveness ondersteunt de beslissing om wel of geen vocht (meer) toe 
te dienen aan de patiënt en heeft zo in potentie een belangrijke functie in het terugdringen van 
onnodige en daarmee de schadelijke gevolgen van vochttoediening. Dit zou common practice 
moeten zijn en wordt daarom ook aanbevolen door de ESICM en is geïmplementeerd in de bundels 
van de Surviving Sepsis Campaign [3].  
Fluid responsiveness wordt geduid als een significante stijging van ≥10% van het slagvolume (SV) bij 
volume expansie. Dit berust op de relatie dat een toename van de veneuze return en dus de cardiale 
preload leidt tot een verhoging van het SV van de ventrikels [4,5]. 
 
Een van de, al zo’n 40 jaar geleden geïntroduceerde, interventies om vullingsbehoefte bij patiënten 
vast te stellen, is door een fluid challenge (FC) toe te dienen [2]. Als de patiënt fluid responsive is, kan 
er meer vocht toegediend worden. Zo niet, dan wordt er gestart met vasoactieve en/ of inotrope 
middelen of worden deze opgehoogd [3,6]. Echter bij deze methode dient men nog steeds eerst 
vocht toe om vast te stellen of dit eigenlijk wel nodig is. Uit onderzoek uit 2015 blijkt tevens dat er 
wereldwijd enorme verschillen bestaan in het indiceren, toedienen en evalueren van een FC [2]. 
 
Een andere betrouwbare voorspeller van de fluid responsiveness, is de PLR-test [4-7]. Deze methode 
geniet de voorkeur, omdat hierbij een reversibele autotransfusie van ca. 200-300 ml bloed 
plaatsvindt en er geen potentieel onnodig vocht wordt toegediend [5,7]. Onderzoek toont aan dat de 
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Afb. 1 PLR-methode met het kussen 

juiste houdingsverandering hierbij van belang is en dat deze in een korte tijd kan worden toegepast. 
De resultaten zijn namelijk in de eerste minuut het beste zichtbaar [4,7]. Op basis van onderzoek 
pleit men er ook voor om de procedure voor de uitvoerende partij zo eenvoudig mogelijk te houden 
en nog belangrijker, de sympathicus stimulatie bij de patiënt tot een minimum te beperken [4,6,7].  
 
Binnen de IC van het MCL is al eerder aangetoond dat het correct 
toepassen van een PLR-test de vochttoediening dusdanig 
terugdringt, dat dit leidt tot een significante daling van de 
cumulatieve vochtbalans in de eerste 48u na opname bij 
patiënten met een septische shock [1]. Dit wordt tot op heden 
altijd gedaan met een speciaal voor de afdeling ontworpen 
kussen (zie afbeelding 1). Deze methode van 
houdingsverandering is valide gebleken [1,5,7].  

 
Probleemstelling 
De werkwijze m.b.t. vloeistoftherapie bij IC-patiënten vraagt om het vaststellen van de fluid 
responsiveness voor het eventueel toedienen van vocht. De aangewezen methode hiervoor is het 
uitvoeren van een PLR-test m.b.v. het kussen en deze is onderdeel geworden van de 
standaardbehandeling op de IC van het MCL. Dit kussen kent echter een aantal nadelen. Het is groot, 
onhandig en vergt de nodige mankracht. Hierdoor wordt de PLR-test niet consequent uitgevoerd. 
Daarnaast blijkt uit de literatuur dat de positief en negatief voorspellende waarde van de 
houdingsverandering met een bed mogelijk betrouwbaarder is dan de kussenvariant [5-7]. 
  
De vraag rees dus of een betrouwbare PLR-positie niet beter met 
het bed bereikt kon worden. Met de huidige IC-bedden 
(Multicare®, Wissner-Bosserhoff) is dan ook gekeken of hierin 
mogelijkheden zijn. Het Multicare® bed kan in een PLR-positie 
van 42° gebracht worden (zie afbeelding 2).  
 
Of dit voldoende is om betrouwbaar vast te stellen of iemand 
fluid responsive is, zal moeten blijken, want bij 42° vindt er 
mogelijk een kleinere autotransfusie plaats dan bij 45°. 
Bovendien neemt de totale procedure met het automatische bed 
een kleine minuut in beslag. Dit is langzamer dan gebruikelijk met 
het kussen. Over het algemeen wordt een snelle vloeistofshift aangeraden [4,6,7]. Tot slot dient 
rekening gehouden te worden met de positionering van de arteriële druktransducer tijdens de 
houdingsverandering van de PLR-test. Er blijkt uit recentelijke literatuur een relatie te zijn tussen de 
positie van de arteriële druktransducer en de afgeleide parameters van de pulse contour analyse [8]. 
Dit zou de resultaten van het voorgaande onderzoek mogelijk hebben beïnvloed en deze zijn 
hierdoor minder betrouwbaar.  
 
Daarom is de PLR 3.0 studie opgezet en werd onderzocht wat de sensitiviteit en specificiteit is van de 
PLR-methode met het bed t.o.v. die met het kussen en welke invloed de positie van de arteriële 
druktransducer heeft op de uitslag van de PLR-test.  
 
Doelstelling 
Primair wordt met dit onderzoek uitgezocht of de sensitiviteit en specificiteit van de PLR-methode 
met het bed voldoende zijn om de methode met het kussen te gaan vervangen. Secundair wordt 
vastgesteld wat de invloed is van de positie van de arteriële druktransducer op de uitslag van de PLR-
test met het bed. 
 

Afb. 2 PLR-methode met het bed 
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Vraagstelling 

Wat is de sensitiviteit en specificiteit van de 42° PLR-positie met behulp van het Multicare® bed 

gemeten bij IC-patiënten met een PiCCO® op de intensive care van het Medisch Centrum 
Leeuwarden? En welke invloed heeft de positie van de arteriële druktransducer op de uitslag van de 
PLR-test? 
 
Hypothese (primair): 

H0: De sensitiviteit en specificiteit van de PLR-methode met het Mullticare® bed zijn beter dan de 

sensitiviteit en specificiteit van de PLR-methode met het kussen. 

H1: De sensitiviteit en specificiteit van de PLR-methode met het Mullticare® bed zijn niet beter dan 

de sensitiviteit en specificiteit van de PLR-methode met het kussen.  
 
Hypothese (secundair): 
H0: De uitslag van een PLR-test met de transducer op vaste hoogte geeft vaker een fout positieve 
uitslag dan wanneer de hoogte van de transducer wordt aangepast tijdens de PLR-manoeuvre. 
H1: De uitslag van een PLR-test met de transducer op vaste hoogte geeft niet vaker een fout 
positieve uitslag dan wanneer de hoogte van de transducer wordt aangepast tijdens de PLR-
manoeuvre. 
 
Materiaal en methoden 
Methode: prospectief single-center meervoudige interventie studie 
 
Duur: v.a. april 2017 t/m november 2018 
 
Steekproefgrootte: N=50 
Een echte poweranalyse is moeilijk te maken, omdat de sensitiviteit en de specificiteit van de PLR-
methode met behulp van dit specifieke kussen en het Multicare® bed niet eerder beschreven zijn in 
de literatuur. Gebaseerd op de grootte van de eerder studie op de IC van het MCL [1] en de meta-
analyse van Monnet e.a., waarin sensitiviteit en specificiteit wel beschreven worden [5], lijkt een 
patiënt aantal van 50 redelijk om klinisch relevant te zijn in de eigen setting en haalbaar binnen de 
tijd.  
 
Gegevens: verzameling in/ vanuit EPIC (PDMS), analyse m.b.v. SPSS 18.0 
 
Vergelijking groepen: de groepen zullen met elkaar worden vergeleken. De specificiteit en de 
sensitiviteit van de methode met het kussen en met het bed worden tegen elkaar afgezet en de 
uitslagen van de tests met de transducer op vaste hoogte en op aangepaste hoogte worden met 
elkaar vergeleken. 
 
Procedure 
De werkwijzen van de PLR-testen met behulp van het kussen en het Multicare® bed zijn protocollair 
vastgelegd. Evenals het positioneren van de arteriële druktransducer ten behoeve van de pulse 
contour analyse (zie bijlage: procedure formulieren). 
Er worden patiënten geïncludeerd waarbij klinische problemen optreden die mogelijk met vocht 
kunnen worden opgelost EN die voldoen aan de in- en exclusiecriteria [3-7]. Voor de inclusiecriteria 
geldt dat er tenminste één van de indicaties aanwezig moet zijn (zie tabel 1). Het gaat hier om 
klinische signalen van verminderde orgaanperfusie [2-4,6]. Hierna wordt de test uitgevoerd m.b.v. 
superusers die getraind zijn om de testen consequent uit te voeren en de resultaten consistent te 
kunnen verwerken. 
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Tabel 1 Indicaties voor het uitvoeren van een PLR-test 

Inclusiecriteria: 

• Indicatie voor het uitvoeren van een PLR-test (tabel 1) EN 

• Leeftijd >18 jaar EN 

• PiCCO® in situ EN 

• RASS-score tussen -5 en -2 EN 

• Visual Analogue Scale (VAS) <4 
 
Exclusiecriteria: 

• Leeftijd <18 jaar 

• Abdominaal compartimentsyndroom 
(>20 mmHg) 

• Fracturen van been of bekken 

• Trombosebeen 

• Trombolyse behandeling van een been 

• Neurotrauma 

• Zwangerschap 
 
Omschrijving praktische uitvoering: 
1. De PiCCO® moet voor het starten van het onderzoeksprotocol gekalibreerd worden. 
2. Achtereenvolgens worden er drie PLR-testen uitgevoerd waarbij de arteriële druktransducer op 

twee verschillende ijkpunten wordt bevestigd: 

• PLR-test 1: uitgevoerd m.b.v. het kussen en arteriële druktransducer op atrium hoogte 

• PLR-test 2: uitgevoerd m.b.v. het bed en arteriële druktransducer op atrium hoogte (aan jasje 
van patiënt bevestigd) 

• PLR-test 3: uitgevoerd m.b.v. het bed en arteriële druktransducer op een vooraf gesteld 
ijkpunt aan de pendel naast het bed (bij aanvang atrium hoogte) 

3. Wanneer de uitkomst van tenminste één van de uitgevoerde PLR-testen positief is, MOET er een 
fluid challenge gegeven worden ter controle (250ml ringerlactaat in een drukzak op een perifeer 
infuus). 

4. De volgende parameters zullen verzameld worden: slagvolume index (SVi), continu cardiac index 
(CCi), hartfrequentie (HF), bloeddruk (AO) en centraal veneuze druk CVD). Dit wordt genoteerd 
op de volgende punten:  

• Bij aanvang (baseline) 

• Binnen 1e minuut halfzittende houding: positie hoofd 45° 

• Binnen 1e minuut PLR-positie: hoofd 0° en benen 45° (kussen) of 42° (bed) 

• Voor en na toedienen van de fluid challenge (als deze gegeven moet worden ter controle) 
 
Randomisatie: 
Om uit te sluiten of het verschil maakt welke test het eerst wordt uitgevoerd, worden de 
geïncludeerde patiënten middels randomisatie in 2 groepen verdeeld. De 2 groepen zullen 
vervolgens via een cross-over design de testen doorlopen. De patiënten in groep 1 zullen eerst een 
PLR-test met behulp van het kussen ondergaan en vervolgens de twee testen met het bed. Voor de 
patiënten in groep 2 geldt precies het omgekeerde, eerst de twee PLR-testen met behulp van het bed 
en vervolgens met het kussen.  
 
Steady state: 
Anticiperend op het feit dat dynamische waarden zoals bloeddruk, cardiac index en slagvolume in de 
eerste minuut na een houdingsverandering het beste zichtbaar zijn, zal er tussen het uitvoeren van 
de verschillende testen 5 minuten tijd zitten om zo een steady state te waarborgen [4]. Om de 
uitslagen van een nieuwe test zo min mogelijk te laten beïnvloeden door de interventie ervoor, is er 

Klinische signalen van verminderde orgaanperfusie 

Mean arterial pressure <60 mmHg EN SvO2 <65% 

Hartfrequentie >100 bmp 

Lactaat >2,0 mmol/L 

Deltatemperatuur centraal-perifeer >5°C 

Diurese <0,5 ml/kg/uur 
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gekozen voor een ruime marge in tijd tussen de testen. Middels deze borging zal de baseline voor de 
testen zoveel mogelijk identiek zijn.  
 
METC 
Het uitvoeren van de PLR-test behoort tot de protocollaire behandeling op de IC van het MCL en 
wordt derhalve als common practice beschouwd. Daarnaast beschikt de patiënt al over de invasieve 
monitoring, die protocollair geplaatst wordt, en is er een indicatie om de PLR-test uit te voeren. 
Voor de patiënten die geïncludeerd worden in het onderzoek zal het betekenen dat er 3 maal in 
plaats van 1 maal een PLR-test zal worden uitgevoerd. Dit betekent dat men 2 extra keer met de 
benen omhoog komt te liggen.  Deze extra interventie wordt als minimaal belastend beschouwd. 
Zeker omdat de uitvoering van de test met het bed makkelijker en patiëntvriendelijker is ten opzichte 
van de test met het kussen. 
Voor het uitvoeren van het eerdere onderzoek (2013nWMO02) is destijds toestemming gevraagd 
aan de METC, hiervoor is toen een waiver of consent verleend. Gezien de aard van het onderzoek en 
de minimale belasting voor de patiënt is aan de METC wederom gevraagd een waiver of consent te 
verlenen. De RTPO Leeuwarden was het hiermee eens. (RTPO nr.: nWMO217) 
 
Resultaten 
In totaal werden 50 patiënten geïncludeerd. In één geval werd geen FC gegeven, omdat alle drie de 
testen negatief waren. Hierdoor ontbreekt de controle en is de patiënt geëxcludeerd bij de analyse. 
In de bijlage zijn schematische weergaven opgenomen van de uitgevoerde PLR-testen per methode 
en de uitslagen. De baseline karakteristieken staan vermeld in tabel 2. Opvallend is dat het overgrote 
deel van de patiënten in deze studie een sepsis had. 

49 Patiënten hebben dus een uiteindelijke FC gehad (controle) waarbij er 36(74%) ook daadwerkelijk 
een stijging van het SV lieten zien van ≥10%. De zogenaamde responders. Het aantal non responders 
is 13(26%) (zie bijlage: schematische weergave PLR-testen en uitslagen). Van de PLR-test met het bed 
met de aangepaste transducer komt het aantal responders en non responders op één enkele meting 
na overeen met de controle middels de FC. De test met het bed met de statische transducer toont 
47(96%) positieve testuitslagen en dus mogelijke responders en 2(4%) negatieve uitslagen en 

Variabelen n=49 

Man, n(%) 33(67) 
Vrouw, n(%) 16(33) 
Leeftijd (jaren) 71[61-77] 
Gewicht (kg) 84[71-95] 

APACHE II score 22[16-29] 
SOFA score 12[10-14] 
Reden van IC opname, n(%)  
Respiratoir insufficient 5(10) 
Pneumosepsis 15(31) 

Abdominale sepsis 18(37) 
Urosepsis 1(2) 

Sepsis overig 4(8) 
OHCA 1(2) 

Overig 5(10) 

Beademd, n(%) 49(100) 

Hoogste lactaat opname (mmol/l) 3.6[2.7-7.3] 

Tabel 2 Baseline karakteristieken. Gegevens zijn weergegeven als mediaan en tussen haakjes de interkwartiel 
range, tenzij anders vermeld. 
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mogelijke non responders. Hierbij wordt het aantal responders dus ernstig overschat. Bij de test met 
het kussen is het aantal positieve testen lager en worden er dus t.o.v. de test met het bed een aantal 
responders gemist. Hierbij zien we respectievelijk 23(47%) en 26(53%) mogelijke responders en 
mogelijke non responders.  Dit is goed te zien in de boxplot van figuur 1.  

 

In tabel 3 zijn de uitslagen verwerkt van de sensitiviteit, de specificiteit en de positief (PPV) en 
negatief (NPV) voorspellende waarde van de drie testen. 

 

Discussie 
Ondanks een kleine beperking in de het aantal graden waarmee de PLR-positie wordt bereikt en de 
traagheid van de manoeuvre is de sensitiviteit van de PLR-test met het bed met aanpassing van de 
transducer met grote voorsprong beter dan het gebruik van het kussen 97% versus 64%.  
De specificiteit van beide testen ligt in dezelfde range boven de 90%. De positief en negatief 
voorspellende waarde van de test met het bed met aangepaste transducer liggen beiden boven de 
90% en zijn daarmee robuust genoeg voor gebruik in de kliniek.  
Gebruik van het kussen leidt tot onderschatting van het aantal werkelijke responders bij vloeistof 
toediening. Dit wetende lijkt de 100% specificiteit van de test met het kussen een prachtig getal, 
maar van alle patiënten met negatieve testuitslagen bij het kussen is zo’n 50% toch nog fluid 
responsive. Mogelijk is het aantal milliliters aan autotransfusie onvoldoende en daarmee zijn de 
sensitiviteit en specificiteit beïnvloed.  
Het niet aanpassen van de hoogte van de transducer tijdens de PLR-test leidt, bij de gestelde 
afkapwaarde van 10%, tot een ernstige overschatting van het aantal werkelijk responders bij 
vloeistoftoediening. Zoals te zien in de boxplot in figuur 1 zou de afkapwaarde bij 30% wel een mooie 
scheiding maken tussen responders en non responders. 
 
De data zijn in overeenstemming met de bestaande literatuur [4,5,7,8]. De sensitiviteit en 
specificiteit van de PLR-test met het kussen en met het bed met de aangepaste transducer komen 

IN % SENSITIVITEIT SPECIFICITEIT PPV NPV 

PLR BED AANGEPASTE TRANSDUCER 97 92 97 92 

PLR BED STATISCHE TRANSDUCER 100 15 77 100 

PLR KUSSEN 64 100 100 50 

Tabel 3 Sensitiviteit, specificiteit, positive predictive value (PPV) en negative predictive value (NPV) in procenten 

Figuur 1 Boxplot responders en non responders in verhouding tot het afkappunt in %SV bij de drie PLR-testen: 
bed en aangepaste transducer, bed met statische transducer, kussen. 
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overeen met de verzamelde data uit de meta-analyse van Monnet e.a. [5] De PLR-positie vanuit de 
halfzittende houding leidt tot nauwkeuriger resultaten dan die waarbij de romp zich al horizontaal 
bevindt. Dit geldt met name voor de specificiteit en NPV [7]. Dit zou kunnen komen doordat de 
autotransfusie die plaatsvindt onvoldoende is om het SV voldoende te verhogen. Verder blijkt de top 
van een significante stijging van het SV in de eerste 30 seconden na het bereiken van de PLR-positie 
het beste zichtbaar [4]. Ook blijkt dat de statische positie van de transducer leidt tot overschatting 
van de waarden die voortkomen uit de pulse contour analyse [8]. Het aantal responders 36(74%) op 
basis van bovenstaande resultaten ligt echter hoger dan uit eerder literatuur naar voren komt. Over 
het algemeen wordt een respons van 50% beschreven bij IC-patiënten [1,4,5,7]. 
 
In het onderzoek van Huai-wu e.a. wordt in algemene zin gekeken naar een hogere of lagere positie 
van de transducer t.o.v. het 0-punt (ijkpunt) en welke afwijkingen dit veroorzaakt in CCi, SVi en 
andere afgeleiden van de pulse contour analyse. De metingen worden significant afwijkend wanneer 
de positie van de transducer 10cm of meer verschilt van het 0-punt. De metingen worden uitgevoerd 
onder gecontroleerde omstandigheden waarbij de patiënt zich in een platte houding bevindt (hoofd 
0°). De resultaten worden niet direct vertaald naar de PLR-positie. Het is dus mogelijk dat het 
overnemen van de conclusie van dit onderzoek zou kunnen leiden tot vervorming van onze 
resultaten.  
Echter, in ons eigen onderzoek, zien wij bij de PLR-test met het bed waarbij de transducer zich op een 
gefixeerd punt bevindt dezelfde afwijkingen ontstaan die Huai-wu e.a. beschrijven. Namelijk 
significant vals positieve waarden van de toename van CCi en SVi. De transducer bevindt zich tijdens 
deze PLR-manoeuvre met het bed aan de pendel naast het bed en hangt dan, bij het bereiken van de 
PLR-positie, meer dan 10cm boven atriumhoogte van de patiënt. Dit leidt tot een overschatting van 
het aantal responders. Wij hebben er dan ook voor gekozen om het advies van de auteurs direct op 
te volgen en de transducer op atriumhoogte van de patiënt te bevestigen tijdens de PLR-manoeuvre. 
 
Eerder onderzoek in het MCL heeft plaatsgevonden specifiek onder patiënten met een sepsis, maar 
in deze studie was dit geen strikt inclusiecriterium. Toch blijkt uit de baseline karakteristieken dat het 
gros van deze groep een sepsis had. Ook andere studies richten zich veelal op deze patiëntengroep. 
Mogelijk zijn de resultaten van deze studie dus niet generaliseerbaar en moeten uitspraken zich 
beperken tot de groep septische IC-patiënten. Nader onderzoek met grotere aantallen van zowel 
septische als overige ziektebeelden zou wenselijk zijn.  
 
De kleine steekproefgrootte en het feit dat dit een single-centre studie is, zou kunnen bijdragen aan 
vervorming van de resultaten. Het is solide genoeg voor hernieuwing van het beleid op de IC van het 
MCL, maar onderzoek op grotere schaal zou wenselijk zijn om uitspraken te kunnen doen over 
betrouwbaarheid in het algemeen.  
 
Als laatste overweging moet worden meegenomen dat ook al voldoet de situatie volledig aan de 
gestelde voorwaarden, het toedienen van vocht altijd in verhouding moet staan tot het risico dat 
volume expansie met zich meebrengt. Een patiënt kan signalen vertonen van verminderde 
orgaanperfusie en fluid responsive blijken na een positieve uitslag van de PLR-test, maar indien het 
extra vocht leidt tot directe schade of het risico op overvulling, moet hier alsnog van worden afgezien 
[6].   
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Conclusie 
Conclusie (primair): 

De sensitiviteit en specificiteit van de PLR-methode met het Mullticare® bed zijn beter dan de 

sensitiviteit en specificiteit van de PLR-methode met het kussen. 
 
Conclusie (secundair): 
De uitslag van een PLR-test met de transducer op vaste hoogte geeft veel vaker een fout positieve 
uitslag dan wanneer de hoogte van de transducer wordt aangepast tijdens de PLR-manoeuvre. 
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben wij geconcludeerd dat de PLR-test met het 
Multicare® bed met aanpassing van de transducer tijdens de manoeuvre een betrouwbare methode 
is om fluid responsiveness vast te stellen bij patiënten met klinische signalen van verminderde 
orgaanperfusie op de intensive care van het MCL. 
Wij hebben de huidige PLR-methode met het kussen dus ook vervangen voor de methode met het 
Multicare® bed. 
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Bijlagen 
Schematische weergave PLR-testen en uitslagen 
 
Formulieren procedure PLR 3.0 testen: 

- Visuele instructie uitvoering PLR-test Multicare® bed en kussen 

- Uitvoering PLR-test kussen eerst 

- Uitvoering PLR-test Multicare® bed eerst 

- Uitvoering Fluid Challenge 

Taken en rollen van de Circulation Practitioner 
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Schematische weergave PLR-testen en uitslagen 
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Visuele instructie uitvoering PLR-test Multicare® bed en kussen 
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Uitvoering PLR-test kussen eerst 
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Uitvoering PLR-test Multicare® bed eerst 
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Uitvoering Fluid Challenge 
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Taken en rollen van de Circulation Practitioner 
 
Heel strikt genomen is de kern van de verantwoordelijkheid van circulation practitioners bij ons op 
de afdeling om vorm en inhoud te geven aan hemodynamische profilering en bewakingsstrategieën 
op de intensive care. Dit onderwerp is daar natuurlijk haarfijn mee verweven.  
 
Door middel van research hebben we een prachtige vertaling kunnen maken van de literatuur en de 
resultaten van het onderzoek naar de praktijk.  
Het bepalen van fluid responsiveness is essentieel voor gebalanceerde vochttoediening en draagt bij 
aan goede kwalitatieve zorg. Op korte termijn, maar vooral ook op lange termijn, omdat patiënten 
minder nadelen ondervinden van (een te veel aan) toegediende vloeistoffen. 
Dit is dus bij uitstek een bewakingsstrategie die zoden aan de dijk zet. Een goede hemodynamische 
profilering moet hieraan voorafgaan. Indien er geen indicaties voor zijn, hoeft er ook geen PLR 
uitgevoerd te worden.  
Dit is dus een mooi voorbeeld van een bewakingsstrategie die het hemodynamisch profileren en de 
behandeling ondersteunt en daarmee de kwaliteit van zorg verbetert. 
 
De rol die ik als CP’er hierin gehad heb en nog inneem, kent verschillende kanten. De taken verdelen 
zich met name over twee aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg verbeteren en 
deskundigheidsbevordering. Hieronder beschrijf ik hoe ik die twee punten m.b.t. dit onderwerp 
praktisch heb vormgegeven. 
 

- Onderzoek opgezet en uitgevoerd 

- Artikel geschreven 

- Resultaten onderzoek vertaald naar aanpassing beleid en protocollen in de praktijk 

- D.m.v. implementatie project (tijdens opleiding CTG) innovatie van PLR-methode met het 

bed geïntroduceerd op de afdeling: 

o Presenteren resultaten, onderwijzen collega’s nieuwe werkwijze, trainen collega’s in 

bedienen van bed, aan laten passen van PDMS i.v.m. registratie uitvoering PLR e.d.  

- Evalueren of beleid ook beklijft bij team 

- Nieuwe collega’s en studenten trainen in toepassen en uitvoeren PLR-test 

(deskundigheidsbevordering en waarborging continuïteit beleid) 

- Voorbeeld zijn in toepassen PLR-testen, team enthousiasmeren, ondersteunen bij uitvoering 

 
Practitioner zijn doe je niet alleen. Misschien zijn samenwerken en communicatie wel een paar van 
de belangrijkste facetten van practitionerschap. Het onderzoek opzetten en uitvoeren heb ik 
natuurlijk niet alleen gedaan. Ik ben hierin ook afhankelijk geweest van mijn collega’s om patiënten 
te includeren. Ook de deskundigheidsbevordering in de vorm van onderwijs en training aan het team 
(±120 pers.), een voorbeeld zijn in uitvoeren van het beleid en blijven enthousiasmeren tot het 
uitvoeren van PLR-testen doe ik samen met mijn mede-CP’er, betrokken intensivist en een groep 
enthousiaste super users.  
 
Met alle inzet en samenwerking hebben we het afgelopen jaar mooie onderzoeksresultaten kunnen 
omzetten naar een betrouwbaar beleid. Als practitioner heb ik hierin een prachtige coördinerende 
rol (gehad). 


