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Opmerking  
Deze handleiding is bedoeld voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij het voorkomen of 
behandelen van hypothermie.  
Bij de samenstelling van de inhoud van deze gids is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Noch The 37Company, noch diens personeel noch de auteur (a) geeft enige garantie of verklaring, 
expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de 
informatie in deze gids, (b) geeft enig advies over de grond van enig afzonderlijke zaak die hierin 
om onderzoeksdoeleinden wordt genoemd, noch (c) neemt enige aansprakelijkheid op zich met 
betrekking tot het gebruik van enige informatie hierin. Deze gids wordt verstrekt met dien 
verstande dat noch de uitgever noch de auteur betrokken is bij het verlenen van juridische, 
medische of andere professionele diensten. Indien dergelijke deskundige ondersteuning nodig is, 
dient de lezer een beroep te doen op de diensten van een bevoegde professional.  
 
Tweede uitgave – 2013  
 
 
 
© 2013 The 37Company, Beeldschermweg 6F, NL-3821 AH Amersfoort, Nederland. Alle rechten 
voorbehouden. Deze gids is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm 
en op welke manier dan ook worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
vertaald in menselijke of andere taal of verzonden, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever met uitzondering van korte citaten in kritische beoordelingen.  
INT/P039-NL/1-11/13  
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Voorwoord  

 
In 2001 kwam een jeugddroom uit namelijk een trektocht door het hooggebergte 
van de Nepalese Himalaya met als eindbestemming ‘Annapurna Base Camp 
(4130m)’. Omgeven door bergen boven 8000m, gure wind en temperaturen rond 
het vriespunt kwamen we aan in het basiskamp van de Annapurna. Die nacht dook 
de temperatuur ver onder het vriespunt en in de vroege ochtend werden we licht 
onderkoeld wakker.  
 
Dit was echter niet mijn de eerste ervaring met onderkoeling. Eind 1999 onderging 
ik een operatieve ingreep. Het weinige dat ik me herinner van deze ingreep was dat 
ik wakker werd rillend van de koude. En dat dit een zeer onaangename ervaring 
was. Later op de dag wist de anesthesioloog me te vertellen dat dit volledig normaal 
was en volledig te wijten was aan de gebruikte anesthesietechniek. 
 
Die ervaring zette me er toe aan om mijn bachelorproef te wijden aan de preventie 
van peri-operatieve hypothermie. Het bestrijden van ongewenste peri-operatieve 
hypothermie werd mijn persoonlijke missie als anesthesieverpleegkundige en later 
als hoofdverpleegkundige anesthesie. Wetenschappelijke literatuur vertalen naar de 
werkvloer. Evidence-based guidelines implementeren in de gebruikte protocols. 
Geen enkele patiënt zou ooit nog onderkoeld wakker worden. Wat ooit een 
ambitieus plan leek is op vandaag bijna realiteit.  
 
Er is op vijftien jaar heel veel veranderd op het vlak van patiënt temperature 
management. Waar onderkoeling eind vorige eeuw in hoofde van vele artsen en 
verpleegkundigen als een verwaarloosbaar neveneffect van een chirurgische 
procedure werd gezien, is dit op vandaag een vaste topic in het peri-operatief 
anesthesieplan en een belangrijk aandachtspunt voor volledig chirurgische team. De 
complicaties van ongewilde Peri-operatieve hypothermie liegen er niet in om; 
patiënten ontwikkelen meer post-operatieve wondinfecties, hebben een hogere 
transfusienood omwille van stollingstoornissen, verblijven langer in de 
vervoerkamer door een verlengde werkingsduur van diverse farmaca,… Deze 
neveneffecten treden niet sporadisch op, studies hebben keer op keer de link 
aangetoond tussen het voorkomen van onderkoelen en het optreden van deze 
complicaties. 
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Ook de industrie heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld in het op de kaart zetten 
van patiënt temperature management door onderzoek naar en de ontwikkeling van 
producten voor preventie van peri-operatieve hypothermie. Forced air-warming, 
devices voor het toedienen van verwarmde vloeistoffen, conductieve 
verwarmmatrassen, thermorefleterende patiëntenkledij,… zijn stuk voor stuk 
producten die ons helpen om onze zorgprocessen te optimaliseren en dewelke op 
hun beurt de postoperatieve outcome verbeteren. 
 
Een niche is uitgegroeid tot een belangrijke tak binnen de curatieve geneeskunde 
waarbij alle zorgverstrekkers betrokken in de peri-operatieve periode hun bijdrage 
leveren in de preventie van perioperatieve hypothermie. 
 
Het booklet Patient Temperature Management van S.D.J. van Beek is dan ook van 
onschatbare waarde voor deze zorgverstrekkers. Op een hele heldere manier wordt 
het fenomeen van perioperatieve hypothermie onder de aandacht gebracht. 
Waarbij zowel het waarom van de perioperatieve hypothermie vanuit de menselijke 
fysiologie en op gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek uit de doeken wordt 
gedaan. Waarna de preventieve maatregelen gebundeld worden tot een krachtig 
handvat en dienen als leidraad bij het opstellen van je anesthesie zorgplan. 
 
Ik ben er van overtuigd dat door het rigoureus toepassen van deze preventieve 
maatregelen door het chirurgisch team en het integreren van de deze maatregelen 
in de zorg voor en rond je patiënt je de kwaliteit van zorg met een kwantumsprong 
vooruit op doet gaan. 
 
 
De Leener Stijn 
Hoofdverpleegkundige OK-anesthesie 
AZ SInt-Jan av Brugge - Oostende 
België  
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Voorwoord van de auteur  
 
Er was een tijd dat accidentele hypothermie bij een chirurgische patiënt een 
gegeven was waarmee men moest leren leven. De afgelopen decennia zijn er echter 
nieuwe technieken ontwikkeld die ons beter in staat stellen om deze complicatie te 
beheersen.  
Er zijn allerlei cijfers bekendgemaakt, waardoor het niet precies bekend is hoeveel 
patiënten onderkoeld raken na een operatie. Ook is de temperatuur waarbij men 
van hypothermie spreekt niet in alle centra hetzelfde. Wat wel vaststaat, is dat veel 
patiënten na een operatie een uitzonderlijk lage kerntemperatuur hebben. En dat 
kan gevaarlijke situaties vormen.  
Aan hypothermie zijn allerlei fysiologische complicaties toe te schrijven, waaronder 
vasoconstrictie, coagulopathie, ischemische weefselschade, een vertraagde 
stofwisseling, angina pectoris, myocardinfarct en hartritmestoornissen. Daarnaast 
wordt hypothermie gekoppeld aan postoperatieve wondinfecties en toegenomen 
bloedverlies. Dergelijke complicaties leiden ook tot hogere kosten, aangezien de 
patiënt langer op de IC-afdeling of in een ziekenhuis moet verblijven. De aanschaf 
van nieuwe apparatuur en personeel bewustmaken van het probleem van 
hypothermie vergt tijd en geld. Dit weegt echter niet op tegen de voordelen. Het 
anesthesiologisch team moet streven naar een optimaal thermisch beheer om 
normothermie te waarborgen.  
Het concept temperatuur is veel complexer en omvattender dan het in eerste 
instantie lijkt. Ik heb een groot aantal ervaringen, gegevens en studies proberen te 
verzamelen om iedereen die op werkgebied met hypothermie te maken heeft een 
reeks richtlijnen te bieden. Ziekenhuizen en klinieken hanteren natuurlijk hun eigen 
protocollen, maar belangrijk is dat iedereen in de pre-, per- en postoperatieve fase 
voortdurend alert blijft op het probleem van hypothermie.  
 
 
September, 2013  
 
Bas van Beek, CRNA  
Winterswijk, Nederland 
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[1.] Anatomie en fysiologie van het temperatuurregulatiesysteem  

1.1 Kern en periferie  

De kerntemperatuur van zoogdieren moet altijd constant blijven. Dit waarborgt 
fysiologische homeostase, aangezien veranderingen in de kerntemperatuur tot 
verslechtering van de vitale functies kunnen leiden. Met verschillende mechanismen 
wordt een balans gecreëerd tussen warmteproductie en warmteverlies om de 
kerntemperatuur constant te houden. Organismen die hun eigen 
lichaamstemperatuur regelen, worden homeotherm genoemd. De gemiddelde 
kerntemperatuur van de mens ligt tussen 36,5 ºC en 37,5 ºC. Dit noemen we 
normotherm. Het betreft hier de temperatuur in het centrale deel van het lichaam: 
de kerntemperatuur. De temperatuur van de omliggende structuren wordt de 
perifere temperatuur genoemd.  
 

 
Afbeelding 1: Het verschil tussen kern- en perifere temperatuur 
 
Een constante kerntemperatuur is belangrijk voor een optimale werking van de 
fysiologische enzymsystemen en -processen in het menselijk lichaam. Er dient dan 
ook een evenwicht te zijn tussen de hoeveelheid geproduceerde warmte en de 
hoeveelheid warmte die wordt afgegeven. 
 
1.2 Thermoreceptoren  

Het menselijk lichaam ontvangt informatie over schommelingen in de perifere 
temperatuur via thermoreceptoren. Deze zijn onderverdeeld in specifieke koude- en 
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warmtereceptoren. De warmtereceptoren komen verspreid voor in de huid, de 
handen en het gezicht en in de slijmvliezen van de slokdarm, mond en neusholte. 
Deze warmtereceptoren zijn kleine, spiraalvormige organen met vrije 
zenuwuiteinden in de lederhuid. Deze organen worden geprikkeld door een 
temperatuurstijging. De koudereceptoren zitten veel dichter onder het oppervlak in 
de epitheellaag. In de orofarynx en hoornvliezen bevinden zich ook 
koudereceptoren. De koudereceptoren worden de lichaampjes van Krause 
(corpuscula bulboidea) genoemd. Deze worden geprikkeld door een 
temperatuurdaling. Gemiddeld zijn er 25 koudereceptoren en 3 warmtereceptoren 
per 50 tactiele punten. De thermoreceptoren reageren dus op 
temperatuurveranderingen. De stimuli worden via de gevoelszenuwen naar het 
temperatuurregulatiecentrum in de hypothalamus anterior verzonden. Het caudale 
deel van de hypothalamus controleert de zweetklieren en spieren via de 
hersenstam, het beenmerg en de efferente zenuwvezels. Op die manier leidt de 
waargenomen prikkel via een gecompliceerd systeem voor prikkeloverdracht tot 
een reactie. Er zijn ook centrale thermoreceptoren. Deze halen hun informatie over 
de temperatuur voornamelijk uit het circulerende bloed. Deze informatie wordt ook 
naar de hypothalamus anterior verzonden en in het caudale deel verwerkt. Een 
stijging van de lichaamstemperatuur heeft vasodilatatie in de huid en zweten tot 
gevolg, waardoor warmte kan worden afgevoerd. Een daling van de 
lichaamstemperatuur heeft vasoconstrictie in de huid en rillen tot gevolg. Het doel 
van dit thermoregulatiesysteem is behoud van een constante kerntemperatuur.  
 
1.3 Temperatuurschommelingen door fysiologische processen 

Naast lokale temperatuurverschillen door lokale metabole activiteiten en de mate 
van perfusie, kan de kerntemperatuur ook fluctueren door verschillende 
fysiologische processen:  
 

• Tijdens beweging stijgt de temperatuur evenredig met de mate van beweging.  
• Tijdens de ovulatie kan de temperatuur met een halve graad verschillen.  
• Ook het circadiane ritme kan een verschil van een halve graad veroorzaken (met 

name bij ouderen). 
 
 
1.4 Warmteregulatie  

Wanneer er een evenwicht is tussen warmteverlies en warmteproductie, blijft de 
kerntemperatuur constant. Als dat niet het geval is, varieert de kerntemperatuur.  
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Dat kan op twee manieren plaatsvinden:  
• De kerntemperatuur stijgt. Tijdens beweging neemt de warmteproductie toe, 

maar neemt het warmteverlies niet onmiddellijk toe. Bij koorts neemt de 
warmteproductie toe. 

• De kerntemperatuur daalt wanneer het warmteverlies groter is dan de 
warmteproductie en het lichaam dit verlies niet onmiddellijk kan compenseren.  

 
Het menselijk lichaam heeft twee systemen die de temperatuur reguleren:  
• Het fysieke systeem 
• Het chemische systeem 
 
Beide systemen reageren onafhankelijk of gezamenlijk door intern warmtetransport 
en de afgifte van warmte aan de omgeving. Het interne warmtetransport bestaat uit 
een actieve en een passieve component. Het passieve transport is een mechanisme 
dat warmte van de dieper gelegen organen naar het huidoppervlak transporteert. 
Dit is gekoppeld aan de metabole activiteit en de warmteproductie in de 
betreffende organen. Weefsel met een lagere metabole activiteit heeft een lagere 
temperatuur dan weefsel met een hogere metabole activiteit. De afgifte van 
warmte vindt als volgt plaats: het bloed neemt de warmte van de kern op en geeft 
het af aan de periferie. De doorbloedingssnelheid, vasoconstrictie en vasodilatatie in 
de huid en de hartactiviteit spelen een rol in dit proces. De huid werkt als een soort 
radiator en er is een temperatuurgradiënt tussen de kern en de periferie van het 
menselijk lichaam.  
 
1.5 Het fysieke systeem  

Het fysieke systeem berust op de volgende processen:  
• straling 
• convectie  
• verdamping  
• geleiding  
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Afbeelding 2: Warmteverlies tijdens anesthesie 
 
1.5.1 Straling  

Bij straling verliest een lichaam dat zich in de buurt van een koud object bevindt 
warmte aan dit object via de eigen infraroodstraling. Hoeveel warmte er verloren 
gaat, is afhankelijk van het oppervlak van het lichaam en de temperatuurgradiënt 
tussen het lichaam en de omgeving. Straling is goed voor 50% tot 70% van het totale 
warmteverlies.  
 

 
 
Afbeelding 3: Straling  
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1.5.2 Convectie  

Convectie is een proces waarbij warmte wordt afgegeven aan een luchtstroom. De 
omgevingstemperatuur, de snelheid van de luchtstroom en de grootte van het 
blootgestelde oppervlak spelen een belangrijke rol in dit proces. Ongeveer 15% tot 
25% van het totale warmteverlies komt door dit fenomeen.  
 

 
 
Afbeelding 4: Convectie 
 
1.5.3 Verdamping  

In het algemeen verliezen we warmte door de verdamping van vloeistoffen door 
zweten, via de luchtwegen (ademhalen) en via de slijmvliezen. Verdamping is goed 
voor 5% tot 22% van het totale warmteverlies. Elke open holte van het menselijk 
lichaam kan aanzienlijk bijdragen tot warmteverlies door (onder meer) verdamping.  
 

 
Afbeelding 5: Verdamping 
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1.5.4 Geleiding  

Bij geleiding ontstaat warmteverlies doordat warmte wordt overgedragen op 
objecten waarmee het lichaam in direct contact staat. Hoeveel warmte wordt 
overgedragen, is afhankelijk van het contactoppervlak, de temperatuurgradiënt 
tussen de huid en het object en het geleidend vermogen van het object. Geleiding is 
goed voor 3% tot 5% van het totale warmteverlies. Alle koude vloeistoffen die een 
patiënt krijgt toegediend, zorgen ook voor warmteverlies door geleiding, aangezien 
warmte na toediening wordt overgedragen op de koude vloeistof. 
 
 

 
 
Afbeelding 6: Geleiding  
 

Bij fysieke temperatuurregulatie wordt geprobeerd de fluctuatie in kerntemperatuur 
met behulp van bovengenoemde processen te beperken. Bij patiënten die bij 
bewustzijn zijn, wordt gedragsadaptatie gebruikt om de temperatuur op peil te 
houden door de kleding of omgeving aan te passen. De afgifte van warmte neemt 
toe door vasodilatatie en transpiratie. Afname van het warmteverlies wordt 
hoofdzakelijk bereikt door vernauwing van de bloedvaten in de huid. De primitieve 
of rudimentaire reflex horripilatie (kippenvel) heeft geen werkelijk effect op de 
thermoregulatie bij mensen. 
 
1.6 Het chemische systeem  

Wanneer de warmteproductie lager is dan het warmteverlies, moet het 
metabolisme worden geprikkeld om de warmteproductie op te voeren. Dat gebeurt 
via chemische reacties, d.w.z. warmteproductie in de mitochondriën door 
toegenomen activiteit, bijvoorbeeld in spieren. Het temperatuurregulatiecentrum in 
de hypothalamus reageert op een afname van de kerntemperatuur door 
verschillende activiteiten te starten. Een van de belangrijkste warmtebronnen zijn 
de spieren. Het is hun functie om beweging te bewerkstelligen en tegelijkertijd 
warmte vrij te geven.  
 



•16• Succesvolle temperatuurbeheersing 

Bij rust of in een koude omgeving is het spiermetabolisme echter een belangrijke 
bron van warmte. Andere activiteiten die de kerntemperatuur verhogen zijn onder 
meer:  
• Vasoconstrictie in de huid om warmteverlies te beperken.  
• Toegenomen activiteit van het sympathische zenuwstelsel, waardoor katabolisme 

wordt gestimuleerd. Dit wordt bereikt door verhoogde afscheiding van adrenaline 
door het bijniermerg en verhoogde afscheiding van glucagon door de alvleesklier 
(glucagon bevordert de omzetting van glycogeen in glucose).  

• Prikkeling van de formatio reticularis, waardoor de spierspanning toeneemt en 
daardoor de productie van warmte.  

• Individuele inspanningen om kou op te vangen door vrijwillige samentrekking van 
de spieren, zoals stampen met de voeten en de armen snel kruislings over de 
borst bewegen.  

• Stimulatie van de koudereceptoren in de huid kan leiden tot reflexen, zoals rillen 
en tandenklapperen.  

• Verhoogde schildklieractiviteit: de afscheiding van TSH (schildklierstimulerend 
hormoon) wordt gestimuleerd. Hierdoor stijgt het basale metabolisme. Dit heeft 
echter alleen effect op de lange termijn, bijvoorbeeld wanneer het menselijk 
lichaam zich aan een permanent lagere omgevingstemperatuur aanpast.  

 
Onderhuids vet en kleding hebben ook invloed op de temperatuurregulatie. 
Vetweefsel remt het passieve transport van warmte van de kern naar de huid en 
kleding remt de overdracht van warmte van het huidoppervlak op de omgeving.  
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[2.] Wat is hypothermie?  

2.1 Definities 
 

Normothermie  

Onder normale omstandigheden is de kerntemperatuur 
36,5-37,5 °C. Deze situatie wordt gehandhaafd door het 
instelpunt van het thermoregulatiecentrum in de 
hypothalamus.  

Instelpunt  
De thermostaat van het menselijk lichaam ziet erop toe dat 
de ideale temperatuur van 36,8-37 °C wordt gehandhaafd. 
Het bioritme zorgt voor een variatie van 0,6 °C. 

Koorts of 
pyrexie  

Een stijging van de kerntemperatuur als gevolg van een 
pathologische verandering van het instelpunt van het 
thermoregulatiecentrum van de hypothalamus.  

Hyperthermie  

Een stijging van de kerntemperatuur als gevolg van 
overproductie of afgenomen verlies van warmte, ondanks 
dat het thermoregulatiecentrum van de hypothalamus 
normaal functioneert. > 37,5 °C. 

Hypothermie  

Een daling van de kerntemperatuur als gevolg van 
blootstelling aan kou. Het thermoregulatiecentrum van de 
hypothalamus werkt normaal. Hypothermie kan ook het 
gevolg zijn van een verandering van het instelpunt van het 
thermoregulatiecentrum van de hypothalamus door ziekte 
of geneesmiddelen. Gewoonlijk is dit < 36,0 °C in de 
perioperatieve periode. 

 
2.2 Geïnduceerde hypothermie  

Bij geïnduceerde hypothermie wordt de kerntemperatuur gecontroleerd laag 
gehouden. Hypothermie wordt gewoonlijk opzettelijk geïnduceerd en met een vorm 
van anesthesie gecombineerd om kwetsbaar weefsel te beschermen tegen hypoxie 
en weefselschade die kunnen ontstaan tijdens bepaalde operaties en/of 
pathologische klinische omstandigheden. Er zijn twee typen therapeutische 
hypothermie: algemene medische en perioperatieve/chirurgische hypothermie.  
 
Medische indicaties voor actieve koeling en/of preventieve milde hypothermie:  
• Anesthesiologische complicaties, zoals maligne hyperthermie.  
• Na een hartstilstand, om de kans op neurologische schade te verkleinen. 
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Chirurgische indicaties:  
• hartoperatie  
• neurochirurgie  
 
2.3 De mate van hypothermie  

Afhankelijk van de omvang van de daling in kerntemperatuur die moet worden 
bereikt, spreken we van:  
• milde hypothermie (33-35 °C)  
• matige hypothermie (28-32 °C)  
• diepe hypothermie (onder 28 °C)  
Deze waarden liggen niet definitief vast. In de literatuur worden verschillende 
grenswaarden beschreven.  
 
2.4 Technieken  

Er zijn verschillende technieken om een bepaalde mate van hypothermie te 
bereiken:  
• Toediening van een bolus koude vloeistof om het proces op te wekken. 
• Oppervlaktekoeling. Een patiënt onder algehele narcose wordt in een koude 

omgeving gebracht of actief gekoeld met een koudwatermatras, ijs of een 
ventilator. De anesthesie-/verdovingstechniek moet tot perifere vasodilatatie 
leiden. Rillen moet worden voorkomen.  

• Speciale klevende koudekompressen kunnen worden gebruikt (met hydrogel 
gecoate pads). 

• Intraveneuze katheters voor warmte-uitwisseling werken goed, maar zijn duur. 
• Extracorporale koeling: bloed wordt afgenomen en gekoeld met behulp van een 

hart-longmachine. 
• Intranasale koeling is onlangs geïntroduceerd.  
 
2.5 Accidentele hypothermie  

Accidentele hypothermie is een onwenselijke daling van de kerntemperatuur als 
gevolg van blootstelling aan een koude omgeving of het onvermogen van het 
lichaam om de normale kerntemperatuur te behouden. Dit kan ook een gevolg zijn 
van algehele en/of regionale anesthesie. Daarom is het een complicatie van 
anesthesie.  
 

De temperatuurdaling kan al voor de operatie inzetten als gevolg van:  
• Een koud bed en transport.  
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• Onvoldoende kleding of kleding die niet warm genoeg is. 
• Koude ruimtes.  
• Vasodilatatie als gevolg van de premedicatie.  
• De toediening van sedatieve premedicatie, met name in een koude omgeving. De 

patiënt kan in slaap vallen en zichzelf niet warm houden. 
 
Een patiënt kan ook perioperatief warmte verliezen als gevolg van:  
• Een ontoereikende omgevingstemperatuur (vanuit het standpunt van de patiënt), 

met name vanwege ernstige convectie (door de laminaire stroming rond de 
operatietafel).  

• De aard, plaats en duur van de ingreep.  
• Infusie van vloeistoffen met een temperatuur lager dan de kerntemperatuur.  
• Toediening van regionale anesthesie. Veroorzaakt sterke vasodilatatie. 
• Irrigatie met vloeistoffen met een temperatuur lager dan de kerntemperatuur.  
• Kunstmatige beademing met koude gassen (dit lijkt marginaal te zijn bij lowflow-

systemen). 
• Geen gebruikmaking van warmte- en vochtwisselaar (HME = Heat and Moister 

Exchanger) of virusfilters.  
• Geen spierbewegingen bij de patiënt.  
• De drempelwaarde voor warmteregulerende vasoconstrictie wordt door elke 

vorm van anesthesie beïnvloed en dit zorgt ervoor dat vasodilatatie perioperatief 
optreedt. Het effect van geneesmiddelen en de resulterende vasodilatatie maken 
het probleem nog ernstiger. 

• Delen van het lichaam onbedekt laten, bijvoorbeeld de arm met infuus. 
 
We hebben al vastgesteld dat straling, convectie, verdamping en geleiding een rol 
spelen bij de temperatuurbeheersing. Daarnaast moeten we alert blijven op een 
temperatuurdaling die optreedt na de operatie of anesthesie en vóór aankomst van 
de patiënt op de verkoeverkamer. Deze temperatuurdaling mag niet worden 
genegeerd. De daling kan grotendeels worden toegeschreven aan het feit dat de 
dekens worden verwijderd (zodat de patiënt niet is afgedekt) en de 
verwarmingsapparatuur en/of verwarmingsmaterialen niet meer worden gebruikt. 
“De beste manier om iemand te koelen is met anesthesie” (Pickering 1956).  
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[3.] Het effect van hypothermie op de fysiologische functies  

Hypothermie heeft invloed op de werking van alle orgaansystemen. Welke 
veranderingen zich voordoen, hangt af van de omvang van de temperatuurdaling. 
Een temperatuur lager dan 34 °C doet zich peroperatief niet voor. 
 

Kerntemperatuur Symptomen  
36 °C  Normale kerntemperatuur 

35 °C  Vasoconstrictie (perifeer), hevig rillen, spraakstoornissen en 
hyperreflexie 

34 °C  Bij bewustzijn, maar bewegen gaat moeilijk  

33-31 °C  Retrograde amnesie, geen rillingen, hypotensie en 
verwijding van de pupillen, atriumfibrillatie 

30-28 °C  Bewustzijnsverlies, spierstijfheid, bradycardie en bradypneu 
27-25 °C  Verlies van reflexen, ventriculaire fibrillatie en hartstilstand 
17 °C  Iso-elektrisch ECG 

 
3.1 Circulatie  

Kou heeft een nadelig effect op het hart. De hartslag, het slagvolume en de 
contractiliteit nemen aantoonbaar af. Tegelijkertijd neemt de prikkelbaarheid van 
het myocard toe. Indien geen preventieve maatregelen zijn genomen, ontwikkelt 
het hart meestal morbide cardiovasculaire gebeurtenissen. Bij temperaturen tussen 
27 °C en 25 °C is er een grotere kans op ventriculaire fibrillatie en circulatiestilstand.  
Er is zelfs een verhoogd risico op cardiale bijwerkingen met matige hypothermie. Uit 
een studie blijkt een toename van catecholaminen (voornamelijk norepinefrine) 
wanneer een patiënt met een lage lichaamstemperatuur uit een algehele narcose 
wordt gehaald. Dit verklaart de hypertensie en bradycardie. Peroperatieve 
hypothermie wordt echter toegepast ter bescherming van het hart. Het moet 
worden benadrukt dat bij deze patiënten de kerntemperatuur belangrijk is bij het 
wakker worden uit de narcose.  
 
3.2 Ademhaling  

Hypothermie onderdrukt het ademhalingscentrum. Tijdens milde hypothermie 
nemen de frequentie van de ademhaling en het ademhalingsvolume toe. De dode 
ruimte neemt echter toe door verwijding van de luchtwegen. Naarmate de 
temperatuur verder daalt, nemen het minuutvolume en de frequentie van de 
ademhaling af totdat apneu optreedt. De productie van CO2 neemt af, terwijl de 
oplosbaarheid van CO2 in het bloed is toegenomen. De oplosbaarheid van zuurstof 
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in het bloed is ook toegenomen, waardoor weefsel minder zuurstof uit het bloed 
kan opnemen.  
 
3.3 Hormoonstelsel  

Bij een temperatuur van 30 °C ontwikkelt zich hyperglycemie door vertraagde 
glucoseopname door de cellen en verminderde afscheiding van glucose door de 
nieren.  
 
3.4 Lever  

Naarmate de temperatuur daalt, verliest de lever geleidelijk haar ontgiftende 
vermogen. Bij 30 °C treedt hyperglycemie op. Bij 28 °C is de metabole capaciteit 
afgenomen tot 40% van de normale capaciteit. Daarnaast zien we een toename van 
de synthese van melkzuur en een afname van het katabolisme.  
 
3.5 Nieren  

Hypothermie kan leiden tot remming van de afgifte van het antidiuretische 
hormoon en afname van oxidatieve renale tubulaire activiteit, wat diurese en 
volumedepletie veroorzaakt. Koudediurese treedt op, met als gevolg uitscheiding 
van Na+, K+, Mg+ en fosfaat. Supplementen dienen te worden gegeven.  
 
3.6 Elektrolyten  

Veranderingen in het kalium- en magnesiumgehalte zijn ernstig. Een koud hart is 
gevoeliger voor veranderingen in deze gehaltes. Hierdoor kunnen gemakkelijk 
ritmestoornissen optreden. 
 

3.7 Geneesmiddelen  

De invloed op geneesmiddelen is aanzienlijk. Zo zijn vluchtige stoffen bijvoorbeeld 
meer oplosbaar bij een lage kerntemperatuur, waardoor het langer kan duren 
voordat een patiënt wakker wordt. Het metabolisme van fentanyl en propofol wordt 
beïnvloed. Aangetoond is dat de BIS-score (bispectrale index) met ongeveer 2 
afneemt bij elke temperatuurdaling van één graad. De werking van spierverslappers 
houdt ook twee keer zo lang aan bij kleine dalingen van de kerntemperatuur.  
 
3.8 Bloed en bloedstolling  

De bloedstolling wordt verstoord door een afname van de stollingsfactoractiviteit. Er 
is een verhoogde tendens van bloeding doordat de bloedplaatjesfunctie wordt 
beïnvloed. Het werkelijke aantal bloedplaatjes gaat echter niet omlaag, tenzij er 
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sprake is van ernstige hypothermie (hypothermische trombocytopenie). De 
stollingstest wordt zelden beïnvloed bij milde hypothermie, hoewel deze langer kan 
duren bij diepe koeling. Het hematocriet kan zijn verhoogd door dehydratie en 
miltcontractie. Gebleken is dat de plasmaviscositeit toeneemt wanneer de 
kerntemperatuur onder 27 °C zakt. De viscositeit van het bloed is dus verhoogd en 
het risico van samenklonteren (agglutinatie van de cellen) in de microcirculatie is 
toegenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op een bloedtransfusie 
hoger is bij patiënten die peroperatief zijn gekoeld. Een temperatuur van 36,5 °C (in 
plaats van genoegen nemen met een temperatuur van 36 °C) kan nog gunstiger zijn. 
 
3.9 Centraal zenuwstelsel  

Bij elke daling in de kerntemperatuur van één graad neemt de bloedcirculatie in de 
hersenen met 7% af. Hypothermie leidt tot een gestoorde geleiding in de zenuwen. 
Bij 33 °C treden verlies van de hogere hersenfuncties en retrograde amnesie op. De 
mens verliest het bewustzijn tussen 30 °C en 28 °C. 
 
3.10 Maag-darmstelsel  

Bij een temperatuur van 30 °C ontwikkelt zich hyperglycemie door vertraagde 
glucoseopname door de cellen en een afname van de insulinesecretie. Indien rillen 
aanhoudt, kan dit ook leiden tot hypoglykemie, aangezien de glycogeenvoorraden 
kunnen opraken. Hypoglykemie kan ook een eerste laboratoriumbevinding zijn bij 
patiënten die zijn blootgesteld aan langdurig sporten en uitputting en wordt vaak 
waargenomen bij patiënten met een alcoholverslaving bij wie de 
glycogeenvoorraden reeds zijn opgebruikt.  
 
3.11 Immunosuppressie  

Er is een groter risico op infectie, tot wel drie keer groter dan bij normotherme 
patiënten. Uit onderzoek blijkt een drievoudige toename van postoperatieve 
infectie na IPH. 
 
3.12 Het effect van hypothermie op het gevoel van welzijn  

Hypothermie beïnvloedt het rilmechanisme van een patiënt. Als gevolg van het door 
hypothermie geïnduceerde rillen stijgt het basale zuurstofverbruik. Dit kan tot wel 
400% van de normaalwaarde bereiken. Deze stijging zorgt te allen tijde voor een 
grotere belasting van het cardiopulmonale systeem. Rillen heeft ook een negatief 
effect op de pijnbeleving.  
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[4.] Temperatuurcontrole  

De temperatuur kan op verschillende manieren worden gemeten: oraal, 
nasofaryngeaal, oesofageaal, rectaal, in de blaas, tympaan, axillair en in het bloed. 
 
Meetplaats  Voordelen  Beperkingen  
Oraal Eenvoudig bij 

patiënten die 
wakker zijn 

Geen trendbewaking mogelijk. 
Gouden standaard dichtst bij Swan-
Ganz 

Nasofaryngeaal  Eenvoudig te 
introduceren  

Meetfouten door weglekken van 
lucht; neusbloedingen; de 
kerntemperatuur wordt niet 
gemeten 

Oesofageaal  Betrouwbaar  Dislocatie; maagkatheters 
Rectaal  Eenvoudig te 

introduceren  
Niet altijd nauwkeurig; feces werkt 
isolerend; de kerntemperatuur 
wordt niet gemeten  

In de blaas  Kan worden 
gebruikt bij 
zowel algehele 
als locoregionale 
anesthesie  

De urinestroom beïnvloedt de 
temperatuur enigszins; er kan een 
kleine vertraging van de 
meetwaarden optreden 

Tympaan  Kan worden 
gebruikt bij 
zowel algehele 
als locoregionale 
anesthesie  

Mogelijk traumatisch; 
onbetrouwbaar indien niet geplaatst 
door een deskundige 

Axillair  Eenvoudig te 
introduceren  

Slechts matig betrouwbaar; de 
kerntemperatuur wordt niet 
gemeten 

Via het bloed, de 
tip van een 
Swan-Ganz-
katheter of CVC, 
de longslagader  

De 
kerntemperatuur  

Alleen tijdens invasieve drukmeting 
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[5.]  Hypothermie: risicogroepen en risicofactoren  

5.1 Risicogroepen  

De volgende groepen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
hypothermie:  
• Kinderen: vanwege de ongunstige verhouding tussen lichaamsvolume en 

lichaamsoppervlak.  
• Oudere patiënten: vanwege het afgenomen vermogen tot vasoconstrictie, de 

verminderde compensatiecapaciteit van het hart, het afgenomen spiervolume en 
disfunctie van de hypothalamus.  

• Cachectische personen: vanwege hun slechte algehele conditie, spieratrofie en 
anemie.  

• Patiënten met hypoglykemie en hypothyreoïdie: vanwege een vertraagde 
stofwisseling.  

• Patiënten die onder invloed zijn: alcohol heeft een vaatverwijdende werking, 
waardoor het lichaam veel warmte verliest. 

• Patiënten met de ziekte van Raynaud: deze patiënten hebben reeds koude 
extremiteiten. 

• Patiënten met brandwonden: vanwege het (grote) wondoppervlak verliezen ze 
door verdamping (een grote hoeveelheid) vocht. Deze wondoppervlakken worden 
tijdens behandeling ook vaak blootgesteld. 

• Traumapatiënten: vaak is de kerntemperatuur van deze patiënten al laag wanneer 
ze op de eerstehulpafdeling aankomen en ze krijgen vaak koude vloeistoffen 
toegediend. Tijdens triage en behandeling zijn ze vaak niet toegedekt. 

• Dankzij een gemiddeld dikkere vetlaag en een gunstigere morfologie hebben 
vrouwen een betere warmteisolatie. 

• Na sedatieve premedicatie passen patiënten die onbedoeld in een koude 
omgeving worden achtergelaten zich niet aan de omgeving aan, waardoor 
koudbloedigheid en daardoor hypothermie kan ontstaan.  

 
5.2 Risico's tijdens anesthesie  

De inductie van anesthesie is een enorme risicofactor voor hypothermie. Algehele 
anesthesie remt immers het functioneren van het thermoregulatiecentrum en leidt 
tot vasodilatatie en ontspanning van de spieren. Tijdens lokale of regionale 
anesthesie treden beperkte vasoconstrictie in het niet-geblokkeerde gebied en 
gemarkeerde vasodilatatie in het geblokkeerde gebied op, totdat het effect van de 
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blokkade is opgeheven. Locoregionale anesthesie leidt per saldo ook tot 
hypothermie.  
 
Overige risicofactoren zijn onder meer:  
• De omgevingstemperatuur: 16-18 °C is een aangename temperatuur om bij te 

werken. Om hypothermie te kunnen bevechten, heeft een patiënt echter behoefte 
aan 24-26 °C.  

• De duur en aard van de operatie: een temperatuurdaling van 1,5 °C in het eerste 
uur, gevolgd door 0,5-1 °C per uur zonder maatregelen ter voorkoming van 
hypothermie tot de patiënt een kerntemperatuur van 34 °C heeft. Dit wordt 
gevolgd door een zogeheten 'plateaufase'. 

• Infusie van koude vloeistoffen: gesteld kan worden dat 1 liter op 
kamertemperatuur de temperatuur van een patiënt van 70 kg met 0,25 °C doet 
dalen. 

• Kunstmatige beademing met droge, koude gassen (high-flow) en de introductie 
van gas in de abdomen.  

• Het openen of irrigeren van lichaamsholten en/of andere te opereren gebieden: 
met name TUR-patiënten lopen een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van 
hypothermie.  

• Desinfectie van het te opereren gebied. 
• Delen van het lichaam onbedekt laten, bijvoorbeeld de arm met infuus.  
• Beëindiging van een bloedeloze periode die langer dan één uur heeft geduurd. Bij 

beëindiging stroomt er weer bloed naar de koude extremiteit, waardoor deze 
afkoelt. Hierdoor daalt de kerntemperatuur.  

 
5.3 Warmteverlies in de klinische context met betrekking tot fysieke processen  

 straling  geleiding  convectie  verdamping  
Onbedekte delen van 
het lichaam Anesthetica 
(vasodilatoren)  

✓  
 

✓  
 

Kou OF instrumenten, 
bijv. operatietafels  ✓  ✓  

  

Airconditioning  ✓  ✓  ✓  ✓  
Koude 
infuusvloeistoffen, koud 
bloed  

 
✓  ✓  

 

Koude  ✓   ✓  
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irrigatievloeistoffen  
(Kunstmatige) 
beademing  

   
✓  

Open lichaamsholten  ✓    ✓  
Desinfectantia   ✓   ✓  
Vochtig verbandgaas   ✓   ✓  
Koude anesthesiegassen    ✓  ✓  
 

[6.] Maatregelen ter preventie en behandeling van hypothermie  

Hypothermie voorkomen is natuurlijk de beste optie. Dat kan met behulp van 
actieve en passieve verwarmingstechnieken.  
 
6.1 VOORVERWARMING 

6.1.1 Inleiding 

Bij voorverwarming wordt energie opgeslagen doordat de patiënt voorafgaand aan 
de operatie actieve verwarming krijgt aangeboden. Voorverwarming wordt 
toegepast, omdat dit de effectiefste manier is om redistributiehypothermie te 
voorkomen.a 
 

 
 
De gemiddelde huidtemperatuur kan worden verhoogd door snel warmte over te 
dragen op de patiënt. Een temperatuurstijging in het perifere compartiment helpt 
de normale temperatuurgradiënt tussen de kern en periferie te verkleinen en leidt 
tot pre-inductievasodilatatie. De warmtestroom naar de periferie wordt tijdens 
anesthesie beperkt. Voor deze temperatuurstijging moeten op de holding of 
operatiekamer actieve verwarmingsinstrumenten, zoals luchtverwarming, worden 
gebruikt. 
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Geconstateerd is dat de incidentie van intraoperatieve of postoperatieve 
hypothermie aanzienlijk lager is bij voorverwarmde patiënten. De voordelen voor 
normotherme patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van hypothermie 
en de bijbehorende complicaties dienen te worden benut. Voorverwarming is door 
het American College of Surgeons aanbevolen voor alle patiënten die een operatie 
ondergaan die naar verwachting langer dan 30 minuten duurt. 
 
Er is geen standaardprotocol voor voorverwarming voor alle chirurgische patiënten. 
Het wordt aanbevolen om voorverwarming te gebruiken voor patiënten die er het 
meeste baat bij hebben. Hypothermie wordt vaak waargenomen bij postoperatieve 
patiënten die naar de intensivecareafdeling (ICU) worden gebracht, meestal na een 
grote chirurgische ingreep (AAA-, thorax- of oncologische chirurgie) of door 
onderliggende medische aandoeningen die verband houden met beperkte 
fysiologische reserves. Ernstig zieke patiënten zijn naar verwachting ook bijzonder 
gevoelig voor complicaties van hypothermie, zoals perioperatieve cardiovasculaire 
gebeurtenissen, postoperatieve wondinfecties en transfusiegerelateerde 
complicaties. 
 
Voorverwarming bestaat uit twee mechanismen die de distributie van warmte doen 
verminderen. 
• Door de huidtemperatuur te verhogen, daalt de temperatuurgradiënt tussen kern 

en periferie. 
• De toepassing van externe warmte resulteert in vasodilatatie. De vasodilatatie na 

inductie door anesthetica heeft daardoor minder invloed op de kerntemperatuur. 
 
6.1.2 Voorverwarming toepassen 

Om redistributiehypothermie te voorkomen of te verminderen, moet de 
temperatuurgradiënt tussen kern en periferie zo klein mogelijk zijn. Dat wil zeggen 
dat de huidtemperatuur zeer dicht bij de kerntemperatuur moet liggen. Met name 
de armen en benen moeten worden afgedekt. In deze lichaamsdelen kan 
additionele warmte worden opgeslagen. Hierdoor zijn ze belangrijk bij het 
voorkomen en verminderen van redistributiehypothermie. 
 
De optimale duur en temperatuur voor voorverwarming kan per patiënt verschillen. 
Klinische bevindingen hebben echter aangetoond dat de warmte die gedurende 30 
minuten met luchtverwarming van 40 °C tot 43 °C wordt afgegeven, in het algemeen 
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de hoeveelheid warmte overschrijdt die in het eerste uur van de algehele anesthesie 
wordt herverdeeld. Uit praktisch oogpunt is het wenselijk dat de 
voorverwarmingstijd zo kort mogelijk is. Uit recent onderzoek blijkt dat 10 tot 30 
minuten actieve verwarming van de huid met luchtverwarming bewezen effectief is. 
Een hogere kamertemperatuur en isolerende materialen kunnen helpen het 
warmteverlies in deze periode te verminderen/stoppen en zo de opslag van warmte 
bevorderen. 
 
Het is belangrijk om zoveel mogelijk huidoppervlak te bedekken. Bedek de patiënt 
volledig, met uitzondering van het gezicht. Begin onmiddellijk met voorverwarmen 
zodra de patiënt op de preoperatieve holding aankomt. Het verwarmen dient aan te 
houden tot de patiënt naar de operatiekamer wordt gebracht. Tijdens het transport 
moet de patiënt met goede isolatiematerialen worden afgedekt, zodat de warmte 
wordt vastgehouden. Deze isolatiestrategie dient aan te houden tot de patiënt 
aankomt op de operatiekamer. 
Bij aankomst op de preoperatieve holding moet de kerntemperatuur van de patiënt 
worden gecontroleerd. Afhankelijk van de ingreep of de conditie kan de patiënt 
worden geïsoleerd of actief worden verwarmd.  
 
De actieve verwarming mag niet worden gestaakt tijdens de ingreep. 
Voorverwarming met luchtverwarming is de effectiefste manier voor een goed 
resultaat. 
 
Conclusie: 
• Voorverwarming heeft een bewezen positief effect op de warmteverdeling die in 

eerste instantie verantwoordelijk is voor hypothermie. 
• Het is gemakkelijker om een patiënt voorafgaand aan een chirurgische ingreep te 

verwarmen, omdat de patiënt volledig kan worden afgedekt zonder dat de positie 
of chirurgische toegang wordt verstoord. 

• Vasodilatatie door voorverwarming vergemakkelijkt de plaatsing van een perifere 
veneuze katheter. 

• Voorverwarming heeft een positief effect op het thermische comfort van de 
patiënt.  Preoperatieve, actieve verwarming is voordelig, kan eenvoudig worden 
uitgevoerd en moet in ieder geval worden gebruikt bij patiënten die zeer 
kwetsbaar zijn voor complicaties van hypothermie. 

 
Het risico op hypothermie is vooral hoog wanneer patiënten kwetsbaar zijn, zoals 
voorafgaand aan, tijdens en na chirurgische ingrepen. Factoren die kunnen 
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bijdragen aan hypothermie zijn onder meer de duur en locatie van de operatie, de 
hoeveelheid bloedverlies, de grootte van de wond, de omgevingstemperatuur en de 
anesthesietechniek. Het is dan ook niet toereikend om perioperatief met actieve 
verwarming te beginnen om hypothermie door redistributie te voorkomen, omdat 
het aanzienlijk langer duurt voordat warmte het thermische compartiment van de 
kern bereikt. 
 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat patiënten zelfs bij 
ingrepen van korte duur gemakkelijker onderkoeld kunnen raken. 
 
Het kan dan ook worden gesteld dat voorverwarming (actief en passief) een 
bewezen goede of zelfs uitstekende manier is om hypothermie en de complicaties 
ervan volledig te voorkomen. 
 
6.1.3 Gebruik van de Mistral-Air® Premium Warming Suit voor voorverwarming 

De Mistral-Air® Premium Warming Suit kan worden gebruikt als normaal 
operatiehemd of als kledingstuk voor luchtverwarming door het Mistral-Air®-
verwarmingsapparaat aan te sluiten op de aansluiting onder aan het kledingstuk. 
Het verwarmingsvermogen is te vergelijken met dat van een warmtedeken voor 
volwassenen/voor het hele lichaam. Tijdens transport, wanneer geen 
luchtverwarming plaatsvindt, doet de Mistral-Air® Premium Warming Suit dienst als 
passieve isolator. De reflecterende coating en de verschillende lagen stof hebben 
een isolerende werking die vergelijkbaar is met een dekbed. 
 
6.1.4 Werking van de Mistral-Air® Premium Warming Suit bij voorverwarming 

Er is een multicenteronderzoek uitgevoerd naar de Premium Warming Suit.  
 
90 ASA I-III-patiënten die een operatie van 30-120 minuten onder algehele 
anesthesie moesten ondergaan, werden willekeurig aan drie groepen toegewezen: 
A. Standaard preoperatieve isolatie met katoenen dekens (30-40 min) 
B. Passieve preoperatieve voorverwarming met de Premium Warming Suit (30-40 

min) 
C. Actieve preoperatieve convectievoorverwarming met de Premium Warming Suit 

(30-40 min) 
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In het multicenteronderzoek naar de Premium Warming Suit wordt geconcludeerd 
dat met actieve voorverwarming met convectielucht en de Premium Warming Suit 
(groep C) het volgende wordt bereikt: 
• Hogere orale temperatuur voorafgaand aan inductie van anesthesie 
• Aanzienlijk hogere kerntemperatuur, binnen het bereik van normothermie, 

tijdens anesthesie, aan het eind van de operatie en gedurende de postoperatieve 
periode 

• Minder patiënten met intraoperatieve hypothermie 
• Geen patiënten met hypothermie aan het eind van de operatie of bij aankomst op 

de PACU 

 
Afbeelding 3 Oesofageale, intraoperatieve temperatuur (gemiddeld +/- SD) 
  
6.2 Passieve technieken  

• Verhogen van de omgevingstemperatuur.  
• Kleding van wol en synthetische wolvervangers.  
• Dekens en steeklakens uit voorverwarmde dekenkasten.  
• Isolerende materialen, zoals Thermoflect.  
• Voorverwarmde bedden.  
• Filter voor ventilatie.  
• Het is ook belangrijk dat het hele lichaam (met name het hoofd) wordt bedekt. 

Hierdoor neemt het warmteverlies met ongeveer 30% af.  
 
Deze maatregelen zullen helpen overmatig warmteverlies tegen te gaan. Passieve 
technieken zijn minder effectief dan de actieve verwarmingstechnieken, waarbij het 
lichaam actief wordt verwarmd.  
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6.3 Actieve technieken  

De drie meest gebruikte actieve verwarmingstechnieken zijn:  
• Luchtverwarming door middel van een apparaat waarmee warme lucht in een 

wegwerpdeken wordt geblazen.  
• Verwarming van intraveneuze vloeistoffen met behulp van een inline 

verwarmingsapparaat voor alle vloeistoffen (inclusief bloedtransfusies) op lage, 
matige en hoge stroomsnelheid.   

• Verwarming van irrigatievloeistoffen, bijvoorbeeld tijdens transurethrale 
resecties.  

 
De toediening van warme vloeistoffen kan het best preoperatief worden gestart, 
aangezien deze technieken als grootste voordeel hebben dat hypothermie kan 
worden voorkomen. Hoewel deze drie technieken zeker afzonderlijk kunnen worden 
gebruikt, geeft een combinatie ervan het beste resultaat.  
 
6.3.1 Luchtverwarming  

Dit systeem bestaat uit een apparaat waarmee warme lucht door een speciale 
wegwerpdeken wordt geblazen waar de patiënt op of onder ligt. De warme lucht 
ontsnapt via kleine perforaties of een diffusielaag die de huid van de patiënt bedekt. 
De ventilator kan op verschillende temperaturen worden ingesteld. 
Luchtverwarming is momenteel een van de beste manieren voor het bestrijden van 
perioperatieve hypothermie. Deze techniek kan worden gebruikt bij patiënten die 
wakker zijn en bij patiënten die slapen. Luchtverwarming is een actieve techniek 
waarmee het warmteverlies door straling en convectie wordt beperkt bij alle 
patiënten die langer dan 30 minuten onder narcose zijn.  
 
Voordelen: 
• Relatief goedkoop.  
• De dekens zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten.  
• De dekens houden grote delen van het lichaam warm.  
• Het apparaat en de dekens zijn gebruikersvriendelijk en patiëntvriendelijk.  
 
Nadelen:  
• Snelle actieve verwarming is sterk afhankelijk van de perifere circulatie.  
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6.3.2 Verwarming van bloed en vloeistoffen  

Koude vloeistoffen worden opgewarmd voordat ze via infusie en/of irrigatie aan de 
patiënt worden toegediend. Verwarmde infusie- of irrigatievloeistoffen kunnen 
alleen een verdere afname van de kerntemperatuur voorkomen. Deze technieken 
hebben hun waarde bewezen in combinatie met andere methoden. De verwarming 
van bloed en bloedproducten moet plaatsvinden met geschikte apparatuur. Het 
opwarmen van bloed op onconventionele wijze (bijvoorbeeld in de magnetron) 
wordt sterk afgeraden om te voorkomen dat bloed beschadigd raakt. Door cellyse 
en afgifte van stollingsfactoren wordt het bloed onbruikbaar. 
Het probleem van de meeste vloeistofverwarmers is dat de temperatuur aan het 
eind van de patiëntlijn niet langer overeenkomt met de temperatuur die op het 
apparaat wordt aangegeven. Een uitzondering hierop is de Fluido. Dit apparaat geeft 
de temperatuur aan die werkelijk aan het eind van de lijn wordt bereikt. Dat heeft te 
maken met de verwarmingstechniek van de Fluido, namelijk infraroodverwarming, 
en de wijze waarop de benodigde energie aan de stroom wordt aangepast (door 
middel van een algoritme).  
 
Voordelen:  
• Warmteverlies wordt voorkomen.  
• Met name handig en effectief in combinatie met andere technieken.  
• Nuttig tijdens irrigatie bij hysteroscopische chirurgie, arthroscopische chirurgie, 

transurethrale resectie en peritoneale lavage.  
 
Nadelen: 
• De efficiëntieratio tussen stroom en temperatuur. 
• De tijd die nodig is om het apparaat op te starten. 
• De kans op aanpassingen. 
 
6.4 De beste verwarmingstechniek  

Het klinische effect van conductieve en passieve verwarmingstechnieken is klein. Ze 
zorgen slechts voor een vertraging van de temperatuurdaling en zijn vooral van 
invloed op het comfort van de patiënt. Passieve verwarmingstechnieken, 
reflectiedekens en katoenen dekens worden gebruikt om stralingswarmte te 
weerkaatsen of om de patiënt te isoleren tegen een koude omgeving en zo 
warmteverlies te voorkomen. Deze technieken worden veel gebruikt, omdat ze 
goedkoop en relatief eenvoudig toe te passen zijn. Intraveneuze infusie of irrigatie 
met vloeistoffen op kamertemperatuur leidt tot een daling van de kerntemperatuur. 
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Om dat te voorkomen, worden veelal apparaten voor het verwarmen van bloed en 
vloeistoffen gebruikt. Het vermogen van een verwarmingsapparaat om de 
kerntemperatuur op peil te houden of zelfs te verhogen, is afhankelijk van de 
efficiëntie van het apparaat en het volume van de toegediende vloeistof. Actieve 
verwarming met lucht is de efficiëntste manier om perioperatieve normothermie bij 
zowel kinderen als volwassenen te behouden. Een daling van de kerntemperatuur 
tijdens gecombineerde epidurale en algehele anesthesie kan worden voorkomen. 
De luchtverwarmingsdekens kunnen eenvoudig worden aangebracht en zijn in 
allerlei soorten verkrijgbaar (bovenlichaam, half bovenlichaam, onderlichaam 
enzovoort). Deze verwarmingstechniek is momenteel het meest effectief.  

[7.] Richtlijnen voor temperatuurbeheersing  

Het is duidelijk dat de chirurgische patiënt warmte zal verliezen. Dat begint al in een 
vroeg stadium. We moeten daarom met een aantal factoren rekening houden om 
dit warmteverlies te beperken. Sommige aspecten die we in overweging kunnen en 
moeten nemen, zijn al voor de operatie bekend:  
• De fysieke toestand van de patiënt  
• De aard van de ingreep  
• De duur van de ingreep  
• De vorm van anesthesie  
 
Welke verwarmingstechnieken moeten worden gebruikt, kan al op basis van deze 
informatie worden bepaald. Er zijn weinig nationale of internationale richtlijnen. 
• In 1998 verscheen een richtlijn van de American Society of PeriAnesthesia Nurses 

(ASPAN). Deze richtlijn (Clinical Practice Guideline for the prevention of 
unplanned perioperative hypothermia) is zeer praktisch en uitgebreid. In het 
volgende hoofdstuk worden de stroomschema's uit deze richtlijn ter 
ondersteuning weergegeven. De complete richtlijn staat op www.aspan.org en 
kan worden afgedrukt.  
 

• Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) en het National 
Collaborating Centre for Nursing and Supportive Care (NCC NSC) hebben vandaag 
(23 april 2008) voor de NHS in Engeland en Wales een richtlijn gepubliceerd over 
het voorkomen van hypothermie bij patiënten voor, tijdens en tot 24 uur na 
chirurgie (perioperatieve hypothermie genoemd). 

 
Deze richtlijn is namens het National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE, april 2008) door het National Collaborating Centre for Nursing and Supportive 
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Care (NCCNSC) ontwikkeld. De richtlijn is door NICE gefinancierd en in opdracht van 
NICE en overeenkomstig de NICE-processen en -methoden ontwikkeld. 
 
De klinische richtlijnen van NICE zijn aanbevelingen over de behandeling en 
verzorging van mensen met specifieke ziekten en aandoeningen in zorgorganisaties 
van de NHS in Engeland en Wales. 
 
In deze richtlijn wordt hypothermie gedefinieerd als een kerntemperatuur van 
minder dan 36,0 °C. Hierna wordt de kerntemperatuur aangeduid met 
'temperatuur'. Volwassen chirurgische patiënten lopen in elke fase van het 
perioperatieve traject een risico op het ontwikkelen van hypothermie. In de richtlijn 
wordt het perioperatieve traject in drie fasen verdeeld: de preoperatieve fase wordt 
gedefinieerd als het uur voorafgaand aan inductie van anesthesie (wanneer de 
patiënt op de afdeling of op de spoedopname wordt voorbereid op chirurgie), de 
intraoperatieve fase wordt gedefinieerd als de totale duur van de anesthesie en de 
postoperatieve fase wordt gedefinieerd als de 24 uur na aankomst op de 
verkoeverkamer van het operatiekamercomplex (dit is inclusief transport naar en 
verblijf op de afdeling). De term 'comfortabel warm' wordt gebruikt in 
aanbevelingen met betrekking tot zowel de preoperatieve als de postoperatieve 
fase en verwijst naar het verwachte, normale temperatuurbereik van volwassen 
patiënten (tussen 36,5 °C en 37,5 °C). 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11962/40396/40396.pdf  
 

In de NICE-richtlijnen staat het volgende advies: 
• Houd patiënten preoperatief 'comfortabel warm'. Gebruik warme dekens en houd 

de afdeling warm. 
• Vraag patiënten om het personeel te allen tijde te informeren wanneer ze het 

koud hebben en sta ze toe naar operatiekamers te lopen.  
• De referentiewaarden van thermometers verschillen. Training in het gebruik 

ervan is belangrijk. Het personeel moet zich bewust zijn van aanpassingen die 
automatisch door de instrumenten worden gemaakt. 

• Met anesthesie mag pas worden begonnen als de temperatuur van de patiënt 
hoger is dan 36 OC.  

• In alle gevallen waarin de anesthesie naar verwachting langer zal duren dan 30 
minuten moet na inductie luchtverwarming (FAW = forced air warming) worden 
gebruikt. De luchtverwarming moet in eerste instantie worden ingesteld op 38 OC. 

• Bij patiënten met een classificatie ASA 2 of hoger moet vanaf inductie FAW 
worden toegepast. 
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• Alle toegediende intraveneuze vloeistoffen moeten tot minimaal 37 OC worden 
opgewarmd. 

• Irrigatievloeistof moet tot 40 OC worden opgewarmd. 
De verwarming moet aanhouden tot een temperatuur van 36,5 OC is bereikt 
(intra- en postoperatief).  

 

[8.] Klinische richtlijn van de ASPAN 

 
ASPAN: American Society of PeriAnesthesia Nurses 
 
8.1 Stroomschema voor thermisch beheer 

 
 

  

Preoperatief patiëntbeheer 
 

Identificeer bij de patiënt risicofactoren voor hypothermie. 
Meet bij opname de temperatuur van de patiënt. 

Bepaal het thermische comfort van de patiënt (vraag de patiënt of hij/zij het koud 
heeft). 

Controleer op verschijnselen/symptomen van hypothermie (rillen, pilo-erectie en/of 
koude extremiteiten). 

Normotherme patiënt 
 

Tref preventieve 
verwarmingsmaatregelen: 

Passieve isolatie (gebruik warme 
katoenen dekens, sokken en 

hoofdbedekking en beperk blootstelling 
van de huid). 

Verhoog de kamertemperatuur 
(minimaal 20-24 °C). 

Hypotherme patiënt 
 

Tref actieve verwarmingsmaatregelen: 
Pas luchtverwarming toe. 

Pas passieve isolatie toe. Verhoog de 
kamertemperatuur (minimaal 20-24 °C). 
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8.2 Intraoperatief patiëntbeheer  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Beoordeling 
 

Identificeer bij de patiënt risicofactoren voor hypothermie. 
Controleer de temperatuur van de patiënt (zie de richtlijn). 

Bepaal het thermische comfort van de patiënt (vraag de patiënt of hij/zij het koud 
heeft). 

Controleer op verschijnselen/symptomen van hypothermie (rillen, pilo-erectie en/of 
koude extremiteiten). 

Interventies 
 

Passieve isolatie (gebruik warme katoenen dekens, sokken en hoofdbedekking en 
beperk blootstelling van de huid). 

Verhoog de kamertemperatuur (minimaal 20-24 °C). 
Tref actieve verwarmingsmaatregelen: pas luchtverwarming toe. 

Verwarm vloeistoffen: intraveneuze en irrigatievloeistoffen. 
Bevochtig en verwarm gassen (anestheticum). 

Verwachte resultaten 
 

De kerntemperatuur van de patiënt moet tijdens de intraoperatieve fase op 36 °C of 
hoger worden gehouden, tenzij hypothermie is geïndiceerd. 
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8.3 Postoperatief patiëntbeheer: Fase I PACU 

 

 

Beoordeling 
 

Identificeer bij de patiënt risicofactoren voor hypothermie. 
Meet bij opname de temperatuur van de patiënt. 

Bepaal het thermische comfort van de patiënt (vraag de patiënt of hij/zij het koud 
heeft). 

Controleer op verschijnselen/symptomen van hypothermie (rillen, pilo-erectie en/of 
koude extremiteiten). 

Normotherme patiënt 
 

Tref preventieve 
verwarmingsmaatregelen: 

Passieve isolatie (gebruik warme 
katoenen dekens, sokken en 

hoofdbedekking en beperk blootstelling 
van de huid). 

Verhoog de kamertemperatuur 
(minimaal 20-24 °C). 

Meet de temperatuur vóór ontslag. 
Beoordeel het thermische comfort bij 

opname en om de 30 minuten (vraag de 
patiënt of hij/zij het koud heeft). 

Controleer op 
verschijnselen/symptomen van 

hypothermie (rillen, pilo-erectie en/of 
koude extremiteiten). 

 

Hypotherme patiënt 
 

Tref actieve verwarmingsmaatregelen: 
Pas luchtverwarming toe. 

Passieve isolatie (gebruik warme 
katoenen dekens, sokken en 

hoofdbedekking en beperk blootstelling 
van de huid). 

Verhoog de kamertemperatuur 
(minimaal 20-24 °C). 

Verwarm vloeistoffen: intraveneuze 
vloeistoffen. 

Bevochtig en verwarm gassen: zuurstof. 
Controleer de temperatuur om de 30 
minuten tot normothermie is bereikt. 

 
 
 
 

Verwachte resultaten 
 

De minimumtemperatuur van de patiënt is 36 °C voorafgaand aan ontslag van de PACU. 
De patiënt beschrijft een acceptabel warmteniveau. 

Er zijn geen verschijnselen/symptomen van hypothermie. 
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8.4 Postoperatief patiëntbeheer: Fase II PACU (ASU)  

 
 
 

 
 

 
 
  

Beoordeling 
 

Identificeer bij de patiënt risicofactoren voor hypothermie. 
Meet bij opname de temperatuur van de patiënt. 

Bepaal om de 30 minuten het thermische comfort van de patiënt (vraag de patiënt of 
hij/zij het koud heeft). 

Controleer op verschijnselen/symptomen van hypothermie (rillen, pilo-erectie en/of 
koude extremiteiten). 

Normotherme patiënt 
 

Tref preventieve 
verwarmingsmaatregelen: 

Passieve isolatie (gebruik warme 
katoenen dekens, sokken en 

hoofdbedekking en beperk blootstelling 
van de huid). 

Verhoog de kamertemperatuur 
(minimaal 20-24 °C). 

 

Hypotherme patiënt 
 

Tref actieve verwarmingsmaatregelen: 
Pas luchtverwarming toe. 
Pas passieve isolatie toe. 

Verhoog de kamertemperatuur 
(minimaal 20-24 °C). 

 
 
 
 

Verwachte resultaten 
 

De minimale kerntemperatuur van de patiënt is 36 °C voorafgaand aan ontslag van 
fase II PACU (ASU). 

De patiënt beschrijft een acceptabel warmteniveau. 
Er zijn geen verschijnselen/symptomen van hypothermie. 

De patiënt moet methoden noemen om thuis normothermie te handhaven. 
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8.5 Equivalentieoverzicht temperatuurmeting  
 

 
Afbeelding 7: Equivalentieoverzicht temperatuurmeting  
 
Meetplaatsen voor de kerntemperatuur: longslagader, trommelvlies*, nasofarynx 
en oesofagus. Plaatsen voor geschatte kerntemperatuur: oraal, axillair, huid, blaas 
en rectum.*  
 
* De rectale temperatuur is gelijk aan de kerntemperatuur wanneer de patiënt 
normotherm is. De rectale temperatuur wordt onbetrouwbaar wanneer 
temperatuurstroming wordt verwacht.  
* Afhankelijk van het instrument, de gebruiker en de patiënt kan de nauwkeurigheid 
van de tympane temperatuur variëren.  
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