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Evaluatie van het gebruik van een cuffdrukmeter bij 

endotracheale intubatie van honden en katten. 

Samenvatting 

In de veterinaire praktijk in Nederland wordt bij de anesthesie van honden en katten 

veel gebruik gemaakt van endotracheale tubes (ET-tubes) met een cuff aan het distale 

uiteinde om een goede afsluiting van de trachea te waarborgen. Deze cuff dient 

opgeblazen te worden totdat de druk van deze cuff op de trachea (DOT) 15-30 cm 

H2O bedraagt, zodat er geen lekken zijn en er ook geen schade aan de trachea 

veroorzaakt wordt. Hierbij wordt meestal geen manometer gebruikt. 

Doel van dit onderzoek is te evalueren of het mogelijk is de gewenste DOT te 

bereiken door middel van de minimal occlusion volume (MOV) methode, of dat 

gebruik van een manometer hierbij gewenst is. 

Hiertoe werd bij patiënten (234 honden en 48 katten) die geïntubeerd werden met 

behulp van een manometer de intracuff druk bepaald gedurende het opblazen van 

de cuff en vervolgens na 30, 60, 90 en 120 minuten anesthesie (indien van toepassing) 

en aan het einde van de anesthesie periode. De DOT die werd bereikt met de MOV 

methode werd vergeleken met de gewenste druk (15 tot 30 cm H2O). Tevens werd 

bepaald of de factoren diersoort (hond/kat), kopvorm (brachy-, meso- of 

dolichocefaal), lichaamsgewicht, tubemaat en ervaring van persoon die cuffte hierbij 

van invloed waren. Ook werd bepaald of er een significante daling of stijging van de 

intracuff druk plaatsvond gedurende de anesthesie, en of deze afhankelijk was van 

het type cuff (LP/LVHP), intracuff druk op t=0 en DOT. 

In slechts 20% van de gevallen was de DOT na gebruik van de MOV methode 

correct. Het aantal patiënten waarbij de druk te laag was, was gelijk aan het aantal 

patiënten waarbij de druk te hoog was. Alleen de factoren diersoort en kopvorm 

bleken van significante invloed te zijn. De invloed van de factoren lichaamsgewicht, 

tubemaat en ervaring van persoon die cuffte waren niet significant. Gedurende de 

anesthesie periode daalde de intracuff druk met gemiddeld 5,6 cm H2O. Hierop was 

zowel de DOT als de intracuff druk op t=0 van invloed. 

Omdat cuffen met behulp van de MOV methode wel nauwkeurig, maar niet precies 

is, en ook omdat de cuffdruk duidelijk daalt gedurende de anesthesie is het gebruik 

van een manometer in de veterinaire praktijk aan te raden. Omdat de DOT alleen 

gelijk is aan de intracuff druk bij gebruik van HVLP cuffs, zou het praktisch zijn dit 

type cuff te gebruiken in combinatie met de manometer. 
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Inleiding 

Endotracheale tubes 

In veel dierenartspraktijken in Nederland wordt er voor endotracheale intubatie bij 

honden en katten gebruik gemaakt van endotracheale tubes (ET-tubes). Het meest 

gebruikt zijn de ET-tubes met een enkel lumen. Deze endotracheale tube bestaat uit 

een flexibele PVC, rubberen, siliconen of soms andersoortig plastic buis waarop 

gegevens gedrukt kunnen zijn zoals de interne (ID) en externe (ED) diameter in 

millimeters, de fabrikant, markeringen die de afstand in centimeters tot het distale 

(endotracheale) uiteinde weergeven, de letters IT (getest voor implantatie), codes die 

aangeven of de ET-tube is getest voor weefsel toxiciteit, en of de ET-tube voor oraal 

of nasaal gebruik bestemd is. Aan het proximale (buiten het dier) uiteinde bevindt 

zich een verbindingsstuk dat kan worden aangesloten op een anesthesie systeem ten 

behoeve van inhalatie anesthesie. Bij de meeste veterinair gebruikte ET-tubes is het 

distale uiteinde schuin, om zo een 

goed zicht op de larynx te 

verkrijgen tijdens het intuberen 

van de patiënt. Bij de veelgebruikte 

Murphy-type ET-tubes bevindt 

zich in de wand aan de overzijde 

van deze schuine rand een 

opening, zodat luchtstroom door 

de ET-tube mogelijk blijft als het 

uiteinde van de tube verstopt zou 

raken.(1-5) 

Redenen voor het gebruik van endotracheale tubes kunnen zijn;(1, 2) 

• Het verbinden van het respiratiesysteem van een patiënt aan een 

anesthesieapparaat, zodat de patiënt beademd kan worden, zuurstof en/of 

inhalatieanesthetica toegediend kunnen worden, en de samenstelling van de 

uitademingslucht van de patiënt door middel van capnografie nauwkeurig 

gemonitord kan worden.  

• Het vrijhouden van de luchtweg, zodat de patiënt minimale weerstand 

ondervindt bij het ademen. Een endotracheale tube van de juiste maat en 

correct gepositioneerd zal de anatomische dode ruimte van de 

ademhalingsweg verkleinen. 

• Het beschermen van de luchtweg tegen vreemd materiaal (bijvoorbeeld 

braaksel, maaginhoud of sputum), met name bij patiënten die door anesthesie 

of andere oorzaken niet in staat zijn om te slikken.  
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De cuff 

De ET-tube dient zo goed mogelijk in de trachea te passen, en zodoende lekkage 

tussen de endotracheale tube en de trachea te voorkomen, maar mag geen 

overmatige druk op de luchtweg veroorzaken. Om dit te bewerkstelligen, zijn vrijwel 

alle endotracheale tubes uitgevoerd met een zogenaamde ‘cuff’. Deze cuff bestaat uit 

een rubberen ballonnetje dat dicht bij het laryngeale uiteinde van de endotracheale 

tube zit. Via een dun rubberen slangetje is de cuff verbonden aan een tweede 

rubberen ballonnetje dat buiten de patiënt blijft, de ‘pilot balloon’, waaraan een 

ventiel is bevestigd. Na het intuberen van de patiënt wordt er via het ventiel lucht 

ingebracht met een injectiespuit, waardoor de cuff en de pilot balloon opgeblazen 

worden. De cuff voorkomt nu de lekkage van gas en vreemd materiaal tussen ET-

tube en trachea, en de pilot balloon is evenredig opgeblazen en kan dus dienen ter 

controle.(2, 5) 

Er bestaan 3 typen cuffs; low-volume, high pressure 

(LVHP), high-volume, low-pressure (HVLP) en low-

volume (LV). De LVHP cuffs oefenen veel druk op de 

tracheawand uit, en de HVLP cuffs komen door het 

grotere volume in contact met een groter oppervlak 

van de tracheawand waarover de druk zich verdeelt, 

waardoor de druk op de tracheawand lager is.(2) Het 

materiaal waarvan deze HVLP cuffs gemaakt zijn is 

erg dun en heeft weinig tot geen elasticiteit, in 

tegenstelling tot het materiaal waarvan LVHP cuffs 

gemaakt zijn.(6) Het nadeel van deze HVLP cuffs is dat 

de kans op het vormen van longitudinale kreukels in 

het oppervlak groter is, waardoor dan speeksel, maaginhoud, of andere materialen 

geaspireerd zouden kunnen worden. Tevens kunnen ook deze cuffs bij overinflatie 

alsnog teveel druk op de tracheawand veroorzaken.(7) Eventuele schade kan 

verergeren door kreukels in het oppervlak van dit type cuffs.(3) Toch veroorzaken de 

HVLP cuffs in de praktijk veel minder schade aan de tracheale mucosa dan de LVHP 

cuffs.(2, 8, 9) Op de afdeling anesthesie van het Departement Gezelschapsdieren wordt 

gebruik gemaakt van low-volume (LV) cuffs. Het materiaal waarvan deze cuffs 

gemaakt zijn is dikker en elastischer dan dat van de HVLP cuffs, maar het volume 

van de cuffs is groter dan dat van LVHP cuffs. 

The Lanz®-cuff heeft een drukregulatie ventiel, waardoor iatrogene overinflatie en 

opbouw van druk door onder andere diffusie van gassen tijdens de anesthesie 

voorkomen wordt. Hierdoor ontstaat significant minder schade aan de tracheale 

mucosa. Door de hogere kosten is deze ET-tube niet in veel praktijken in gebruik 

genomen. (10, 11) 
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De Brandt™ cuff heeft een grote pilot balloon, waardoor gassen die tijdens de 

anesthesie de cuff in diffunderen via de pilot balloon naar de buitenlucht kunnen 

diffunderen. De cuffdruk blijft daardoor stabieler tijdens de anesthesie.(12, 13) Dit is 

geen HVLP cuff, en wordt niet veel gebruikt in de veterinaire praktijk. 

De Low-Volume Low-Pressure (LVLP) cuff zou niet kreukelen en lekken, en toch 

voldoende mogelijkheid tot het reguleren van de druk geven. Dit type cuff is in de 

praktijk echter nauwelijks in gebruik geraakt.(6) 

Recenter zijn de prestaties van een prototype High-Volume Low-Pressure cuff met 

dubbele wand om lekken te voorkomen in vitro bestudeerd. Deze cuff lijkt niet te 

lekken, maar in vivo studies moeten nog worden uitgevoerd, en dit type cuff wordt 

tot op heden nog niet in de praktijk gebruikt.(14) 

Intracuff druk 

Bij een te lage druk in de cuff zal er lekkage bestaan tussen de endotracheale tube en 

de trachea. Daardoor zal er onvoldoende druk opgebouwd kunnen worden voor 

effectieve beademing.(15) Ook kan de toegediende  zuurstof en/of isofluraan langs de 

ET-tube de patiënt uitstromen waardoor de patiënt onvoldoende binnenkrijgt en de 

isofluraan terechtkomt in de praktijkruimte, hetgeen een gevaar oplevert voor de 

mensen die op dat moment met de patiënt werken.(2, 3) De expiratieflow wordt lager 

waardoor het niet mogelijk is een volledig expiratiemengel in meetkamer van de 

capnograaf te krijgen, waardoor monitoring door middel van capnografie minder 

nauwkeurig is. Tevens is er het probleem dat een patiënt onder een voldoende diepe 

anesthesie niet meer zal slikken. Het geproduceerde speeksel en eventuele 

maaginhoud zal dus niet ingeslikt kunnen worden. Indien speeksel of maaginhoud 

de trachea inloopt en zo in de longen terecht komt, kan er een verslikpneumonie 

ontstaan.(3, 16, 17) 

Indien de cuff overmatige druk op de luchtwegen veroorzaakt zal de capillaire 

bloeddruk in de trachea dalen hetgeen tracheale ischemie kan veroorzaken(7), 

evenredig aan de hoogte van de druk van de cuff en ook evenredig aan de tijd dat 

deze druk is uitgeoefend.(11) Het is gebleken dat als gevolg hiervan ontstekingen 

kunnen ontstaan(18) en het mogelijk is dat er tracheaal weefsel afsterft waardoor een 

tracheastrictuur of een trachearuptuur ontstaat. (3, 11, 19-21) 

De kans op het afsterven van tracheaal weefsel wordt vergroot door arteriële 

hypotensie van de patiënt, doordat het risico op ischemie groter is.(19) Een andere 

risicofactor is het veelvuldig manoeuvreren van de patiënt (bijvoorbeeld bij het 

nemen van röntgenfoto’s). De bewegingen van de cuff ten opzichte van de trachea 

verergeren hierbij de opgelopen schade aan de trachea.(19, 22) Ook een onvoldoende 

gereinigde ET-tube, die daardoor een onregelmatig oppervlak heeft, vergroot de 

kans op het ontstaan van tracheale necrose.(19) Op soortgelijke wijze verergeren 
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kreukels in het oppervlak van de cuff de schade die wordt toegebracht aan de 

trachea.(3) In zeldzame gevallen kan een overgevoeligheid van de patiënt tegen het 

materiaal waarvan de endotracheale tube en bijbehorende cuff zijn vervaardigd 

bijdragen aan het ontstaan van tracheale necrose.(19) Bij een bepaalde intracuff druk 

zal de schade door druk van de cuff aan de ventrale zijde van de trachea groter zijn 

dan aan de dorsale zijde, omdat de trachearingen het uitrekken van weefsel rond de 

cuff voorkomen.(3, 8) 

Al met al is het dus belangrijk dat bij het opblazen van de cuff na het intuberen van 

de patiënt dus een niet al te lage, maar ook niet een te hoge druk op de wand van de 

trachea bereikt wordt. In relatie hiermee wordt algemeen gestreefd naar een druk 

van de cuff op de trachea van 15 – 22 mm Hg of 20 – 30 cm H2O.(1, 5) 

Relatie intracuff druk en druk van cuff op tracheawand 

De relatie tussen de luchtdruk in de cuff en de druk van de cuff op de tracheawand is 

afhankelijk van het type cuff dat gebruikt wordt. Alleen bij gebruik van HVLP cuffs 

is de luchtdruk in de cuff gelijk aan de druk van de cuff op de tracheawand.(6) 

Indien gebruik wordt gemaakt van LVHP cuffs is dit niet het geval. Voor het 

berekenen van de druk van de cuff op de tracheawand is het noodzakelijk van de 

gebruikte cuff te weten hoe hoog de intracuff druk is bij het inblazen van elke 

hoeveelheid lucht in de cuff wanneer de ET-tube niet in een trachea is gebracht. 

Hiertoe dient van iedere cuff een ijklijn gemaakt te worden, hetgeen arbeidsintensief 

en daardoor niet altijd wenselijk is. Na intuberen dient dan genoteerd te worden 

hoeveel lucht nodig is voor het cuffen van de patiënt. De druk van de cuff op de 

tracheawand is gelijk aan het verschil tussen de gemeten intracuff druk (na intubatie 

en cuffen) en de intracuff druk wanneer deze cuff met een zelfde hoeveelheid lucht 

opgeblazen zou zijn in vrije omgevingslucht.(23)(6) 

Om bovenstaande te vergemakkelijken en praktisch toepasbaar te maken is er op de 

LoTrach ET-tube een cuff gefabriceerd die gekalibreerd is op een intracuff druk van 

60 cm H2O, voor een grote range in hoeveelheden ingeblazen lucht. De druk van de 

cuff op de tracheawand is bij deze cuffs dus de intracuff druk –60.(23)(6) 

Het bereiken van de optimale intracuff druk 

In de literatuur worden verscheidene methoden beschreven voor het bereiken van de 

optimale druk in cuff:  

• Voor het meten van de druk in de cuff zijn er drukmeters beschikbaar die 

kunnen worden aangesloten op het ventiel van de pilot balloon. Deze meters 

zijn vooral van relevantie wanneer gebruik wordt gemaakt van HVLP cuffs, 

omdat de gemeten intracuff druk dan gelijk is aan de DOT. Deze drukmeters 



Evaluatie van het gebruik van een cuffdrukmeter bij endotracheale intubatie van honden en katten 

Pagina 8 van 26 

worden in het algemeen in de veterinaire praktijk voor gezelschapsdieren 

weinig tot niet gebruikt. Een belangrijk voordeel is het objectief en 

nauwkeurig meten van de opgebouwde druk in de cuff van de endotracheale 

tube.(24, 25) Een nadeel kan zijn dat er tijdens de meting lucht vanuit de cuff de 

manometer instroomt, hetgeen de cuffdruk verlaagt. Verschillende typen 

manometers hebben een verschillend intern volume, en bij voorkeur wordt 

een manometer met zo klein mogelijk volume gebruikt. Eerder is beschreven 

dat dit effect verminderd kan worden door tijdens de inflatie van de cuff een 

driewegkraantje in het ventiel van de pilot balloon te plaatsen. Aan het ene 

uiteinde van het kraantje kan een injectiespuit worden aangesloten waarmee 

lucht in de pilot balloon kan worden geblazen, aan het andere uiteinde van 

het kraantje is ruimte om de manometer aan te sluiten. Tijdens het inspuiten 

van lucht via het driewegkraantje stroomt er ook lucht naar de manometer en 

wordt de luchtdruk in de cuff meteen gemeten. Na het inbrengen van lucht in 

de pilot balloon wordt het kraantje zo gedraaid dat lucht niet meer vanuit de 

pilot balloon weg kan stromen. Indien men een cuffdruk meting wil 

verrichten, wordt de manometer aangesloten op het vrije uiteinde van het 

driewegkraantje, en wordt dit zo gedraaid dat lucht de manometer in kan 

stromen. (5, 26) 

• Sommige dierenartspraktijken baseren de hoeveelheid in te blazen lucht in de 

cuff op schatting, waarbij palpatie van pilot balloon gebruikt wordt om te 

bepalen of de druk in de cuff naar wens is.(24, 27) Erg grote afwijkingen in de 

cuffdruk en daarmee dus afwijkingen in de druk van de cuff op de trachea 

zullen hiermee waargenomen kunnen worden, maar dit is afhankelijk van de 

ervaring van de betrokkenen. In ieder geval zijn de afwijkingen die met 

palpatie van de pilot balloon waargenomen kunnen worden groter dan de 

marge van de correcte cuffdruk. Deze methode is dus niet nauwkeurig 

genoeg.(28, 29) 

• Een andere beschreven methode is het inbrengen van een vast volume lucht in 

de cuff. Dit is een onnauwkeurige methode, omdat de relatie tussen het 

volume van de ingebrachte lucht en de druk in cuff van meerdere factoren 

afhankelijk is. De externe diameter van de tracheotube, de interne diameter 

van de trachea, het verschil en de verhouding daartussen, het volume en de 

compliantie van de cuff, de compliantie van de trachea, de flexibiliteit van de 

ET-tube, het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de 

lichaamstemperatuur van de patiënt, de intrathoracale druk en het 

gasmengsel dat gebruikt wordt tijdens de anesthesie spelen allen een rol bij de 

relatie tussen volume van de ingebrachte lucht en intracuff druk. (24, 27) 

• Andere praktijken maken voor het bereiken van de optimale intracuff druk 

gebruik van het ‘minimal occlusion volume’. De aanbevelingen hiervoor zijn 
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als volgt; tijdens het toedienen van ademhalingsgassen door de 

anesthesieapparaat (met gesloten overdrukventiel) is lekkage van gassen langs 

de ET-tube hoorbaar indien er onvoldoende druk in de cuff is gebracht. In 

deze fase kan de cuff worden opgeblazen totdat lekkage van gassen langs de 

cuff niet meer hoorbaar is. De cuff is nu opgeblazen tot het Minimal Occlusion 

Volume. Nu wordt het drukventiel van de beademingsmachine weer open 

gedraaid zodat er geen overmatige druk wordt opgebouwd in het 

respiratiesysteem van de patiënt. De spuit wordt van het ventiel verwijderd, 

zodat er geen lucht meer vanuit de cuff en pilot balloon via het ventiel kan 

verdwijnen.(3) Onderzoek bij mensen toont aan dat de bereikte druk in de cuff 

bij deze methoden vaak te laag is.(24, 27)  

• Ook wordt er gebruik gemaakt van de ‘mimimal leak’ methode, waarbij 

ernaar gestreefd wordt om zonder gebruik van positieve druk ventilatie, 

eindinspirator nog slechts een klein luchtlek te horen. De bereikte intracuff 

druk met deze methode is lager dan bij het gebruik van het minimal occlusion 

volume, en aspiratie van speeksel, maaginhoud en andere materialen tijdens 

de anesthesie is dus goed mogelijk.(24) 

• In enkele gevallen laat men de injectiespuit die gebruikt wordt voor het 

inbrengen van lucht in de cuff aangesloten op het ventiel van de pilot balloon. 

De bedoeling hierbij is, dat de injectiespuit functioneert als een soort 

overdrukventiel, doordat deze uitschuift als de intracuff druk te hoog wordt. 

Het probleem hierbij is dat de zuiger van de spuit niet altijd even stevig ‘plakt’ 

aan de cilinder, en de intracuff druk waarbij dit geïmproviseerde 

‘overdrukventiel’ reageert dus erg variabel is.(30) 

• Tot slot wordt er door enkelen geëxperimenteerd met het continu monitoren 

van de intracuff druk met behulp van commercieel beschikbare apparatuur 

(Tracoe™)(31) of met een aangepaste intra-arteriële bloeddrukmeter, die kan 

worden aangesloten op de cuff(32). Hoewel veelbelovend, is deze methode 

relatief duur, waardoor deze methode voorlopig niet in de veterinaire praktijk 

te vinden zal zijn. 

Monitoring van de intracuff druk 

Tijdens de narcose kan de cuffdruk stijgen door diffusie van N2O (lachgas) vanuit het 

toegediende gasmengsel de cuff in.(31, 33, 34) Veel kleinere stijgingen in cuffdruk kunnen 

ontstaan door het uitzetten van de lucht in de cuff doordat deze verwarmd wordt 

van kamer- naar lichaamstemperatuur, en door diffusie van zuurstof vanuit het 

beademingsmengsel (vaak 33% O2)  naar de omgevingslucht (21% O2) die in de cuff 

is ingebracht.(2) Continue monitoring van cuffdruk gedurende de periode dat de 

patiënt geïntubeerd is wordt daarom aangeraden. (31, 33, 34) 
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Naast de eerder genoemde methoden om de cuffdruk te meten en te monitoren is 

ook geprobeerd de cuff intermitterend op te blazen, gesynchroniseerd met de 

ademhaling van de patiënt. Dit werd bereikt door het ventiel van de pilot balloon via 

een driewegkraan (waaraan ook een drukmeter werd aangesloten voor continue 

monitoring) aan een Y-stuk aan te sluiten, waarvan 1 uiteinde bedoeld was om lucht 

aan te voeren met een druk van 25 cm H2O en het andere uiteinde werd aangesloten 

op het ventiel van de expiratoire slang van de anesthesiemachine. Tijdens expiratie 

staat dit ventiel open en verdwijnt nu ook de druk uit de cuff, terwijl de cuffdruk 

tijdens inspiratie wordt opgebouwd tot 25 cm H2O. Er zijn geen lekkages 

waargenomen tijdens inspiratie en de schade aan de trachea van langdurig 

beademde patiënten verminderde aanzienlijk(35), maar deze methode is alleen 

doeltreffend indien de ET-tube slechts gebruikt wordt met het doel de patiënt te 

beademen, omdat lekkage van gassen en/of dampen van anesthetica tijdens de 

expiratie nog mogelijk is. Tevens is aspiratie van speeksel en/of maaginhoud 

mogelijk. 

Doel van het onderzoek 

Het met behulp van een cuffdrukmeter meten van de bereikte cuffdruk na het 

inblazen van lucht in de cuff door coassistenten en medewerkers van de afdeling 

anesthesie van het Departement Gezelschapsdieren. Met de manometer wordt de 

cuffdruk na opblazen van de cuff tot Minimal Occlusion Volume gemeten. Hierdoor 

zal duidelijk worden of het gebruik van een cuffdrukmeter in de diergeneeskunde 

noodzakelijk is, en of grootte en bouw (ras) van het dier, benodigde ET-tubemaat, en 

ervaring van de persoon die intubeert en de cuff opblaast hierin een rol spelen. Door 

iedere 30 minuten na intubatie en voor extubatie de drukmeting te herhalen wordt 

tevens duidelijk of continue monitoring van de cuffdruk noodzakelijk is. 
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Materiaal en Methoden 

Dieren 

Patiënten (honden en katten) die worden aangeboden op de afdeling anesthesie van 

het Departement Gezelschapsdieren om geïntubeerd te worden. De dieren zijn 

nuchter (gedurende minimaal 15 uur niets gegeten en wel water ad lib. gekregen). 

Het lichaamsgewicht varieert tussen de 2,1 en 11,0 kg bij katten en tussen de 2,0 en 

60,0 kg bij honden. De verscheidene rassen van de dieren zijn onderverdeeld in de 

rastypen brachycefaal, mesocefaal, en dolichocefaal. De benodigde ET-tubemaat 

varieerde voor deze patiënten tussen de 3,0 en 14 mm interne diameter. 

Materiaal 

Endotracheale tubes;  

Tubemaat 3,0 t/m 10;  Ruschelit® Super Safety Clear endotracheal tube 

met low pressure (LP) cuff 

Tubemaat 11, 12 en 14;  JorvetTM endotracheale tube 

    Aire-cufTM endotracheale tube 

Manometer; Tracoe® ref 720 Cuff Pressure Monitor, voorafgaande aan het onderzoek 

geijkt met behulp van een waterkolom. De hoogte van de waterkolom in centimeters 

was daarbij gelijk aan de druk in cm H2O, zoals aangegeven door de manometer. 

Uitvoering 

Honden en katten die onder anesthesie worden gebracht op de afdeling anesthesie 

van het Departement Gezelschapsdieren worden zoals gewoonlijk geïntubeerd door 

coassistenten (onder begeleiding van medewerkers) of door medewerkers van de 

afdeling anesthesie.  

Na fixatie van de endotracheale tube wordt aan het ventiel van de pilot balloon een 

driewegkraantje aangesloten. Aan het ene uiteinde van het driewegkraantje wordt de 

cuffdrukmeter aangesloten, aan het andere uiteinde van het driewegkraantje wordt 

de cuffdrukspuit aangesloten. Tijdens het opblazen van cuff tot minimal occlusion 

volume wordt de drukmeting uitgevoerd, zonder dat de persoon die cufft de 

drukmeter kan zien. Daarna wordt het driewegkraantje van het ventiel van de pilot 

balloon verwijderd.  

De patiënten zullen ingedeeld worden naar diersoort (hond of kat) en in klassen naar 

aanleiding van de gebruikte maat ET-tube. Er zullen 4 klassen gemaakt worden:  
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Klasse Diameter endotracheale tube 

I 3- 4½  mm 

II 5- 7  mm 

III 8- 10 mm  

IV 11- 14 mm 

Naast de gemeten cuffdruk en gebruikte ET-tubemaat wordt de diersoort, ras 

(brachy-, meso-, of dolichocefaal), lichaamsgewicht, de naam van de medewerker die 

de cuff opblies of ‘student’ en het benodigde aantal ml lucht genoteerd. 

De eerste 2 uur dat de patiënt geïntubeerd is zal de meting van de cuffdruk iedere 30 

minuten herhaald worden, en daarnaast wordt een laatste meting uitgevoerd vlak 

voor het extuberen van de patiënt. Verlies van druk in de cuff bij het uitvoeren van 

deze herhalingsmetingen doordat lucht de manometer instroomt wordt voorkomen 

door eerst het driewegkraantje aan te sluiten op de manometer en het kraantje zo te 

draaien dat er geen lucht de manometer in of uit kan stromen. De manometer wordt 

nu opgepompt tot de eerder bij deze patiënt gemeten cuffdruk. Het driewegkraantje 

wordt nu aangesloten op het ventiel van de pilot balloon en vervolgens wordt het 

kraantje zo gedraaid dat de cuff en de manometer met elkaar in verbinding staan, 

maar er geen lucht weg kan stromen naar de omgeving. Na deze meting wordt het 

driewegkraantje weer van de pilot balloon verwijderd. 

Daarnaast werd van iedere gebruikte tube een grafiek gemaakt van de intracuff druk 

(Y-as) bij iedere hoeveelheid ingeblazen lucht (X-as), in vrije omgevingslucht dus 

zonder dat de tube in een trachea gebracht is. Hiertoe werd eerst de cuff opgeblazen 

(om ‘plakken’ aan de tube te voorkomen) en de lucht werd weer uit de cuff 

verwijderd. Daarna werd de manometer via een driewegkraantje aangesloten op de 

pilot balloon. Het kraantje werd zo gedraaid dat de weg in alle drie de richtingen 

open was, en vervolgens werd een spuit met een bepaald aantal ml lucht aangesloten 

op het vrije uiteinde van het driewegkraantje. Terwijl de tube vast werd gehouden 

(om contact van de cuff met ondergrond en daarmee tegendruk van de ondergrond 

te voorkomen) werd de lucht vanuit de spuit in de tube en manometer geblazen. De 

bijbehorende druk werd afgelezen alvorens de lucht weer uit het systeem te 

verwijderen. Deze stap werd voor iedere gewenste hoeveelheid lucht herhaald. Bij 

tubes maat ID 6,0 en groter gebeurde dit in stappen van 1 ml, bij tubes met ID 5,0 

gebeurde dit in stappen van 0,5 ml, bij tubes met ID 4,5 werden stappen van 0,25 ml 

gebruikt en bij tubes maat 4,0 en kleiner gebeurde dit in stappen van 0,2 ml. 
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Statistiek 

Teneinde een betrouwbare statische analyse mogelijk te maken werden de patiënten 

naast de indeling hond/kat, kopvorm (brachy-, meso-, en dolichocefaal) en klasse 

tubemaat ook op grond van lichaamsgewicht ingedeeld in 3 groepen; 0-5 kg, 5-20 kg, 

en meer dan 20kg. De personen die de patiënten gecufft hadden werden ingedeeld in 

4 groepen op grond van ervaring; ‘student’, ‘in opleiding’, ‘medewerker’ en 

‘anesthesioloog’. 

Met behulp van een Fisher-Irwin test (test6) werd bepaald in hoeveel procent van de 

gevallen de druk van de cuff op de trachea correct was. 

Hierna werd een survival analyse met cox-regressie (waarbij de cuffdruk op de X-as 

werd geplaatst in plaats van een tijdsduur) gebruikt om te bepalen welke factoren 

(diersoort, kopvorm, lichaamsgewicht, tubemaat en ervaring van persoon die cuffte) 

invloed uitoefenen op de uiteindelijk bereikte druk van de cuff op de trachea. Voor 

de factoren die invloed uit bleken te oefenen werd met een t-toets voor niet 

gekoppelde steekproef respectievelijk een one-way ANOVA met Bonferroni test 

bepaald hoe groot de invloed van de factoren was. 

Met behulp van een mixed model werd bepaald of de cuffdruk tijdens de anesthesie 

significant daalde of steeg, en ook of dit afhankelijk was van de factoren intracuff 

druk op t=0, druk van de cuff op de trachea, en type tube (LP of LVHP). 

In alle gevallen werd een p<0,05 beschouwd als significant. 
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Resultaten 

Van de 282 patiënten waarbij metingen werden uitgevoerd konden er 87 (30,9%) niet 

meegenomen worden in de statistische analyses daar de intracuff drukken hoger 

waren dan met de manometer betrouwbaar weergegeven kon worden. De overige 

195 patiënten zijn gebruikt bij de statische analyses. 

In 20% (±6% bij een 

betrouwbaarheidsinterval 

van 95%) van de gevallen 

was de druk van de cuff op 

de tracheawand tussen de 

15 en 30 cm H2O. Het aantal 

gevallen waarin de druk van 

de cuff op de trachea lager 

was dan 15 cm H2O was 

gelijk aan het aantal 

gevallen waarin deze druk 

hoger was dan 30 cm H2O. 

Vervolgens werd bekeken welke factoren van invloed zijn op het bereiken van de 

optimale DOT. 
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Uit de uitgevoerde survival analyse met cox-regressie blijkt dat alleen de factoren 

diersoort (hond of kat) en kopvorm (brachy- of dolichocefaal) significante invloed 

uitoefenen op de uiteindelijk bereikte druk van de cuff op de trachea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een t-toets voor ongekoppelde steekproeven werd aangetoond dat de invloed 

van diersoort op druk van de cuff op de trachea 29% bedraagt. Bij honden was de 

druk hoger dan bij katten. Met behulp van een one-way ANOVA werd berekend dat 

de kopvorm brachy- of dolichocefaal voor 3,5% de verschillen in druk van de cuff op 

de trachea kon verklaren. Uit de uitgevoerde Bonferroni-test bleek dat de druk van 

de cuff op de trachea in de groep mesocephaal niet significant verschilde van de 

druk van de cuff op de trachea in zowel de dolichocefale als de brachycefale groep. 

De druk bij brachycefalen was wel significant hoger dan de druk bij dolichocefalen. 

Term Removed Loss Chi-square Sig. 

HK                                                                                                                   15,001 ,000 

BMO                                                                                                     2,425 ,119 

rLG                                                                                         ,027 ,870 

klTube                                                                           ,579 ,447 

Step 1 

ervaring                                                              ,274 ,601 

HK                                                   14,968 ,000 

BMO                                     2,398 ,122 

klTube                      1,214 ,270 

Step 2 

ervaring        ,265 ,606 

HK                                                                                                                                                                                                                                                            14,704 ,000 

BMO                                                                                                                                                                                                                                               2,441 ,118 

Step 3 

klTube                                                                                                                                                                                                                                1,118 ,290 

HK                                                                                                                                                                                                                  17,992 ,000 Step 4 

BMO                                                                                                                                                                                                    3,793 ,050 

Survival analyse met cox-regressie. 
HK  = hond of kat 

BMO    = brachy-, meso- of oligocefaal 

rLG    = lichaamsgewicht in 3 groepen (groep 

A 0-5 kg, B 5-20 kg, C >20 kg) 

klTube   = tubemaat ID in 4 klassen (klasse I 3-

4,5, II 5-7, III 8-10, IV 11-14) 

Ervaring = ervaring van de persoon die cuffte  

 (ingedeeld in de klassen student, in  

 opleiding, medewerker en  

 anesthesioloog) 
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Uit de mixed-model analyse is bleken dat de intracuff druk gedurende anesthesie 

(waarbij geen N2O  werd toegepast) daalt met gemiddeld 5,6 cm H2O. Deze daling is 

significant (p=0,023), en de grootste daling vindt plaats gedurende de 1e 30 minuten 

van de anesthesie (gemiddeld 3,4 cm H2O).  

Gemiddelde intracuff pressure
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Het is hierbij niet van belang welk type cuff gebruikt wordt (LP of LVHP). Wel zijn 

de intracuff druk op tijdstip t=0 en de druk van de cuff op de trachea van belang; hoe 

hoger deze drukken, hoe sneller de intracuff druk daalt. 
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Discussie 

Cuffdruk na cuffen met behulp van minimal occlusion volume 

Bij slechts 20% van de patiënten in dit onderzoek lag de druk van de cuff op de 

trachea tussen de 15 en 30 cm H2O. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal gevallen 

waarin de druk lager was dan 15 cm H2O was gelijk aan het aantal gevallen waarin 

deze druk hoger was dan 30 cm H2O. Hieruit zou men kunnen afleiden dat er niet 

standaard met een te hoge of te lage druk gecufft wordt, maar dat het bereiken van 

een optimale druk toch lastig is door de vrij nauwe marge. Een slechts kleine 

hoeveelheid ingeblazen lucht heeft een grote invloed op de druk van de cuff op de 

trachea. Methoden waarbij de druk niet gemeten wordt zouden daarom 

onnauwkeurig genoemd kunnen worden. 

Veranderingen in cuffdruk gedurende de anesthesie 

Gedurende de anesthesieperiode werd een daling van de intracuff druk 

waargenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de trachea van 

de patiënt zich gedurende de anesthesie ontspant en dus verwijdt.  

Gedurende de 1e 30 min na intubatie en cuffen wordt vaak een significante, sterke 

daling van de intracuff druk waargenomen. De eigen indruk van de auteur is dat dit 

mogelijk een gevolg is van het positioneren van de patiënt voor de operatie 

gedurende deze periode. Deze stelling werd bevestigd doordat ook bij later 

herpositioneren van de patiënt opnieuw een sterkere daling in intracuff druk werd 

waargenomen. Doordat tijdens en tussen de metingen in niet is genoteerd wanneer 

de patiënt werd gepositioneerd was het  niet mogelijk deze waarneming met 

statistische analyses te onderbouwen. 

De intracuff druk daalt significant gedurende de anesthesie periode met gemiddeld 

5,6 cm H2O. Omdat de marge van correcte druk van de cuff op de trachea vrij nauw 

is (15 tot 30 cm H2O) is dit een belangrijke daling. Het is daarom aan te raden de 

intracuff druk gedurende de anesthesie periode te blijven monitoren. 

In enkele gevallen werd een lichte, insignificante stijging van de intracuff druk 

waargenomen, meestal voornamelijk in de eerste periode na de meting die na het 

herpositioneren van de patiënt plaatsvond. Deze stijging in intracuff druk kan 

mogelijk worden verklaard door het opwarmen van de lucht in de cuff, waardoor 

deze uitzet. 
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Mogelijk voorgekomen fouten tijdens de metingen 

Tijdens het aansluiten van de manometer kan er een zeer kleine hoeveelheid lucht 

weglekken uit het ventiel van de pilot balloon. Hoewel een mogelijkheid is dit te 

voorkomen door een driewegkraantje aangesloten te laten op het ventiel hebben wij 

ervoor gekozen dit niet zo te doen, omdat bleek dat de driewegkraantjes na enige tijd 

lucht gaan lekken. Tijdens enkele proefmetingen bleek het zelfs mogelijk dat de 

intracuff druk gedurende de anesthesieperiode zakte naar 0 cm H2O, waaruit bleek 

dat bijna alle lucht uit de cuff was weg gelekt via het driewegkraantje. De fout van de 

weglekkende lucht uit het ventiel tijdens het aansluiten van de manometer op het 

ventiel is dus kleiner dan de fout van een lekkend driewegkraantje. 

Bij opeenvolgende metingen aan dezelfde cuff werd het weglekken van grote 

hoeveelheden lucht de manometer in voorkomen door de manometer voor het 

aansluiten op het driewegkraantje en het kraantje zo te draaien dat er geen lucht de 

manometer in of uit kan stromen. De manometer wordt nu opgepompt tot de eerder 

bij deze patiënt gemeten cuffdruk. Het driewegkraantje wordt nu aangesloten op het 

ventiel van de pilot balloon en vervolgens wordt het kraantje zo gedraaid dat de cuff 

en de manometer met elkaar in verbinding staan, maar er geen lucht weg kan 

stromen naar de omgeving. Na deze meting wordt het driewegkraantje weer van de 

pilot balloon verwijderd. Door deze methode zal het verschil tussen de 2 gemeten 

cuffdrukken kleiner zijn dan dat deze in werkelijkheid was, maar ook hier is deze 

fout kleiner dan de fout die zou ontstaan door het weglekken van grotere 

hoeveelheden lucht de manometer in.(5, 26) Deze methode is analoog aan de methode 

van Blanch et al, met als verschil dat zij de eerder gemeten cuffdruk niet beschikbaar 

hadden en er daardoor voor kozen de manometer voor de meting op te pompen tot 

een druk van 25 cm H2O.(26) 

Opmerkingen bij de gebruikte materialen 

De gebruikte ET-tubes op de afdeling anesthesie van het Departement 

Gezelschapsdieren zijn geschikt voor eenmalig gebruik, maar worden meerdere 

malen hergebruikt. Bij herhaaldelijk gebruik van deze ET-tubes neemt de elasticiteit 

van de cuff af. Wanneer de cuff opgeblazen wordt met een vaste hoeveelheid lucht is 

de druk in de cuff na enkele malen gebruik dus hoger dan bij het eerste gebruik. Dit 

werd bevestigd door de waarneming dat de intracuff druk in een 8-tal vaker 

gebruikte tubes significant hoger was (verschil gemiddeld 10 cm H2O, p=0,016 getest 

met t-toets voor niet-gekoppelde steekproef) dan de intracuff druk van een 10-tal 

nieuwe tubes van dezelfde maat bij gelijke hoeveelheden ingeblazen lucht. Van 

iedere ET-tube is maar eenmaal genoteerd welke luchtdruk wordt bereikt in de cuff 

bij welke hoeveelheid ingespoten lucht indien de ET-tube niet is ingebracht in een 

trachea. Na meerdere malen gebruik is deze ‘ijklijn’ dus niet volledig correct meer. 

De druk van de cuff op de trachea is berekend door het verschil te nemen tussen de 
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intracuff druk na intubatie en cuffen en de eerder genoteerde intracuff druk na 

inflatie met dezelfde hoeveelheid lucht zonder dat de ET-tube in een trachea is 

gebracht. Na enkele malen hergebruik is dit verschil kleiner dan bij het eerste 

gebruik van de ET-tube en wordt de druk op de trachea van de cuff dus iets 

overschat. 

Omdat de Ruschelit® Super Safety Clear cuffed endotracheal tubes alleen 

gefabriceerd worden in maat 3,5 t/m 10 worden bij grotere honden ET-tubes gebruikt 

van andere merken, de JorvetTM endotracheale tube of de Aire-cufTM endotracheale 

tube. Deze laatste 2 ET-tubes beschikken over een LVHP cuff, en ook bij zeer kleine 

hoeveelheden ingespoten lucht is de intracuff druk hoog. De range van ingespoten 

volumes lucht waarmee een optimale intracuff druk bereikt wordt is dus klein, 

waardoor het tijdens het cuffen erg lastig is een goede cuffdruk te bereiken. De druk 

van de cuff op de trachea die bij deze ET-tubes bereikt werd was dan ook in vrijwel 

alle gevallen veel te hoog. 

De Tracoe® ref 720 Cuff Pressure Monitor meet volgens opgave van de fabrikant 

nauwkeurig tot een druk van 100 cm H2O. Tijdens het ijken van de meter 

voorafgaande aan het onderzoek bleek de meter tot een druk van 140 cm H2O  

betrouwbaar. De maximale waarde die met deze manometer waargenomen kan 

worden is 146 cm H2O. In de gevallen waar een druk van meer dan 140 cm H2O is 

gemeten is het mogelijk dat de intracuff druk in werkelijkheid hoger was. Deze 

gevallen zijn dan ook uitgesloten van de statistische analyses, dit betrof 30,9% van de 

patiënten. Als er voor gekozen wordt om niet met HVLP cuffs te werken en de 

intracuff druk dus grote waarden aan kan nemen zonder dat de druk van de cuff op 

de trachea te hoog is, zal het dus nodig zijn een manometer aan te schaffen die ook 

bij hogere intracuff drukken deze druk betrouwbaar kan meten. 

Na enkele malen gebruik gaf de wijzer van de Tracoe® ref 720 Cuff Pressure Monitor 

indien nergens op aangesloten een druk van 2 cm H2O aan in plaats van 0 cm H2O. 

Bij nameten met een waterkolom bleek de meter nog wel precies, maar niet meer 

accuraat te zijn. Met andere woorden, om de juiste intracuff druk te berekenen kan 

van de gemeten intracuff druk 2 cm H2O worden afgetrokken. Gedurende het 

onderzoek is dit verschil niet groter geworden. Volgens de fabrikant is het verlies 

aan accuraatheid te wijten aan het blootstellen van de meter aan een excessieve druk. 

Helaas komt dit vaak voor. 

Interpretatie van de intracuff druk 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van HVLP cuffs is de intracuff druk niet gelijk 

aan de druk van de cuff op de tracheawand. .(6, 23) In dit onderzoek werden LP en 

LVHP cuffs gebruikt. Voor het berekenen van de druk van de cuff op de 

tracheawand is het noodzakelijk van de gebruikte cuff te weten hoe hoog de intracuff 

druk is bij het inblazen van elke hoeveelheid lucht in de cuff wanneer de ET-tube niet 
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in een trachea is gebracht. Na intuberen dient dan genoteerd te worden hoeveel lucht 

nodig is voor het cuffen van de patiënt. De druk van de cuff op de tracheawand is 

gelijk aan het verschil tussen de gemeten intracuff druk (na intubatie en cuffen) en de 

intracuff druk wanneer deze cuff met een zelfde hoeveelheid lucht opgeblazen zou 

zijn in vrije omgevingslucht. 

In de praktijk is het interpreteren van de intracuff druk bij gebruik van LVHP  of LP 

cuffs dus relatief arbeidsintensief. 
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Conclusie 

Zonder gebruik van metingen om de druk van de cuff op de trachea te bepalen is 

deze druk slechts in 20% van de gevallen correct. Hierbij is geen verschil gevonden 

tussen lichaamsgewicht van de patiënten, de gebruikte tubematen en ervaring van de 

personen die cufften. Het aantal patiënten waarbij de druk van de cuff op de trachea 

te laag was, was gelijk aan het aantal patiënten waarbij de druk te hoog was. Cuffen 

met behulp van minimal occlusion volume gebeurt dus met een hoge 

nauwkeurigheid, maar met een lage precisie. De marge van 15-30 cm H2O is smal, en 

zonder metingen lastig te bereiken. 

Om een grotere precisie te waarborgen zou er dus een manometer gebruikt moeten 

worden tijdens het cuffen. In de praktijk is het vaak te tijdrovend om voor iedere 

gebruikte tube van tevoren te bepalen hoe groot de intracuff druk is bij een bepaalde 

hoeveelheid ingeblazen lucht zonder dat de tube in een trachea is gebracht. Daarom 

is het aan te raden de manometer te gebruiken in combinatie met HVLP cuffs, zodat 

de afgelezen druk gelijk is aan de druk van de cuff op de trachea. 

Aangezien de druk van de cuff op de trachea gedurende de anesthesie verandert 

(ook zonder gebruik van N2O), zal het nodig zijn de cuffdruk gedurende de gehele 

anesthesie te monitoren. Dit geldt met name wanneer de patiënt gemanoeuvreerd 

wordt.  
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