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Samenvatting
Pulsoximetrie is een non-invasieve manier om hypoxemie op te sporen en is gebaseerd op de mate van lichtabsorptie, afhankelijk van

de oxygenatie van hemoglobine, bij 2 verschillende golflengtes. Het plethysmogram is een grafische weergave van de verandering

van bloedvolume tijdens de systole. Op basis van dit pulsatiele signaal wordt met een algoritme een zuurstofsaturatie berekend en

weergegeven. Inmiddels is de pulsoximeter in de klinische praktijk niet meer weg te denken, met name in de huidige covid-19-

pandemie. Kennis van pulsoximetrie is nodig om de weergegeven zuurstofsaturatiewaarde juist te interpreteren. Zo wordt bij een

incorrecte meting, zoals te zien is aan een onregelmatig plethysmogram, vaak wel een zuurstofsaturatiewaarde weergegeven. In dit

artikel gaan we nader in op de werking van de pulsoximeter en valkuilen bij de interpretatie van de zuurstofsaturatiewaarde. Meer

inzicht in de werking en de beperkingen van de pulsoximetrie leidt tot betere inschattingen en kan daarmee onnodige zorg

voorkomen.

De zuurstofsaturatiemeter is niet meer weg te denken uit de klinische praktijk en het gebruik ervan heeft zich tijdens de covid-

19-pandemie uitgebreid tot in de huiskamer van veel mensen. Maar hoe werkt de meter eigenlijk? En waar moeten we op letten

bij de interpretatie van de zuurstofsaturatiewaarde?

Zuurstofsaturatiemeters, ook wel pulsoximeters genoemd, zijn hulpmiddelen om hypoxemie non-invasief te detecteren. 1 In 1974

werd perifere zuurstofsaturatiemeting voor het eerst toegepast, met name voor perioperatieve monitoring.2 Inmiddels is

pulsoximetrie niet meer weg te denken uit de klinische praktijk, en is het gebruik ervan uitgebreid tot in de huiskamer, bijvoorbeeld

om te bepalen of een patiënt met covid-19 zuurstof toegediend moet krijgen. De meters voor thuisgebruik zijn steeds kleiner en

goedkoper geworden en online zijn ze al verkrijgbaar voor minder dan 40 euro. Tijdens de eerste coronagolf nam de verkoop van

pulsoximeters in korte tijd toe met 500%. Inmiddels lopen er ook onderzoeken naar zelfmonitoring bij patiënten met covid-19.3

Meer weten leidt tot meer kennis, en daarmee mogelijk tot betere beslissingen, mits de meting correct is uitgevoerd en

geïnterpreteerd. En daar schort het nogal eens aan, ook bij zorgverleners.4,5 Hoe werkt zo’n pulsoximeter nu eigenlijk? Wat zijn de

beperkingen en de meest gemaakte fouten? In dit artikel geven wij de antwoorden op deze vragen.

Terminologie

Zuurstof is in het bloed voor een klein deel (2-3%) aanwezig in opgeloste vorm, PaO2, en is voor het overgrote deel gebonden aan

hemoglobine, SaO2. Die verzadiging van hemoglobine met zuurstof kan ook perifeer gemeten worden, de SpO₂, waarbij de ‘p’ niet

staat voor perifeer, maar voor ‘pulse’, wat betekent dat gemeten is in een pulsatiel – dus arterieel – signaal. Met co-oximetrie, waarbij

de ‘co’ staat voor koolstofmonoxide, wordt met behulp van 4 lichtfrequenties de verhouding bepaald tussen de concentraties van

desoxyhemoglobine (HHb), oxyhemoglobine (O2Hb), carboxyhemoglobine (COHb) en methemoglobine (metHb).

Hoe werkt pulsoximetrie?

Een pulsoximeter bevat 2 leds en een fotodetector. De leds zenden alternerend 2 verschillende lichtsignalen uit van elk 10 µs,

waarvan 1 met de frequentie van rood licht (660 nm) en de ander met die van infrarood licht (940 nm). Onderweg van led naar de

detector passeert de lichtgolf verscheidene weefsels van de patiënt die licht absorberen, waarbij met name hemoglobine,

myoglobine en melanine veel licht absorberen.6 Per lichtsignaal meet de detector de niet-pulsatiele absorptie, ook wel ‘direct

current’ (DC-signaal) genoemd. Daarbovenop is er een variabele component die varieert met de hoeveelheid bloed die aanwezig is,

de ‘alternate current’ (AC-signaal). Dit AC-signaal wordt weergegeven in een fotoplethysmogram (‘plethysmo’ betekent vergroten of

toenemen)(figuur 1). Wanneer een plethysmogram wordt weergegeven is er sprake van een pulsatiel, dus arterieel, signaal.

Overigens is dit AC-signaal beduidend zwakker dan het DC-signaal, wat het gevoelig maakt voor verstorende variabelen.
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Bij rood licht (660 nm) neemt de mate van absorptie af naarmate er meer zuurstof aan hemoglobine gebonden is. Daardoor oogt

arterieel bloed (O2Hb) roder dan veneus bloed (HHb); minder lichtabsorptie betekent immers meer verstrooiing. Bij infrarood licht

(940 nm) is het precies omgekeerd; O2Hb absorbeert meer infrarood licht dan HHb (figuur 2). Van beide lichtfrequenties wordt de

mate van absorptie gemeten van zowel het AC- als het DC-signaal. Dit levert een ratio (R) van absorptie op: R = (AC660 nm/DC660

nm)/(AC940 nm/DC940 nm). Hoe hoger deze R is, hoe hoger de SpO2, waarbij geldt: SpO2 = K * R. Daarbij wordt de constante K

gevonden door proefpersonen gasmengsels met uiteenlopende zuurstofdrukken te laten inademen. Vervolgens wordt in arterieel

bloed de SaO2 gemeten. De relatie tussen deze SaO2 en de simultaan gemeten R levert de eerdergenoemde K op. De kalibratiegrens

ligt ongeveer bij 80% aangezien het blootstellen van proefpersonen aan lagere zuurstofconcentraties als onethisch wordt

beschouwd. Derhalve zijn pulsoximeters niet betrouwbaar bij een zuurstofsaturatie < 80%.6

Figuur 1
Plethysmogram bij verschillende
verstorende factoren

(a) Een niet-afwijkend plethysmogram: de curves
zijn regelmatig, de lijn is vloeiend en er is een
dicrotische inkeping (‘notch’) zichtbaar. (b)
Plethysmogram van een patiënt met een
verminderde perifere perfusie: de amplitude is lager
en de dicrotische notch ontbreekt. (c) Een
plethysmogram met bewegingsartefacten.
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Hoewel pulsoximeters primair bedoeld zijn om de oxygenatie weer te geven, levert het plethysmogram ook hemodynamische

informatie. Een systolische bloeddruk is prima te schatten door een bloeddrukmanchet leeg te laten lopen en te kijken wanneer het

plethysmogram in beeld verschijnt. De amplitude van het plethysmogram geeft een idee van de polsdruk en, als deze afneemt met de

inspiratie, wijst dat op een pulsus paradoxus. Ten slotte geven geavanceerde meters naast een visueel ook een hoorbaar signaal,

waarbij de toonhoogte afneemt met het dalen van de SpO2.

Als pulsaties worden gedetecteerd, geeft de pulsoximeter een SpO2-waarde weer, ook wanneer het plethysmogram onregelmatig is.

Helaas is het op veel commercieel verkrijgbare pulsoximeters niet mogelijk het plethysmogram in beeld te brengen. Deze meters

bevatten streepvormige ledlampjes op de display, waarmee de instantane signaalsterkte wordt weergegeven. Het oplichten van

deze ledlampjes biedt overigens geen garantie dat er een adequaat plethysmografisch signaal is, en garandeert dus ook niet dat de

weergegeven SpO2 de werkelijkheid weergeeft.

Verder is het van belang om alleen pulsoximeters met een CE-markering, wat aangeeft dat de meter aan alle essentiële medische

eisen voldoet, te gebruiken. Als arts is het namelijk wettelijk niet toegestaan om een hulpmiddel zonder CE-markering te gebruiken.

Wat kan er misgaan?

Oorzaken van een fout-hoge SpO2

Bij 1 op de 10 mensen met een donkere huidskleur overschat de SpO2 de SaO2 met enkele procenten. 7 Dit effect is voornamelijk

merkbaar bij mensen met een donkere tot zeer donkere huidskleur.8

In het geval van een intoxicatie met koolstofmonoxide (CO) overschat de SpO2 de SaO2 doordat O2Hb en COHb dezelfde

hoeveelheid rood licht absorberen.9 Een niet-afwijkende SpO2-waarde sluit een CO-vergiftiging dus niet uit.10 In mindere mate kan

de SpO2 overschat worden bij rokers, met name wanneer zij minder dan 1 uur ervoor nog een sigaret gerookt hebben. 4

Oorzaken van een fout-lage SpO2

Door vasoconstrictie of hypotensie wordt de bijdrage van het AC-signaal kleiner, wat kan leiden tot een fout-lage SpO2-waarde.

Denk hieraan als het plethysmogram een kleine amplitude heeft en als de dicrotische inkeping (‘notch’) ontbreekt, zoals bij shock,

hypothermie of koude acra.4,11,12 Wanneer de vingers koud zijn helpt het om de hand op te warmen, net zoals het nuttig is om

vochtige handen af te drogen. Bij een systolische bloeddruk onder 80 mmHg is pulsoximetrie überhaupt onbetrouwbaar.13

Figuur 2
Absorptiespectrum van de verschillende vormen van hemoglobine

De grafiek geeft de absorptiecoëfficiënten weer van methemoglobine (metHb),
oxyhemoglobine (O2Hb), desoxyhemoglobine (HHb) en carboxyhemoglobine (COHb) bij

licht van verschillende golflengtes.
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Bewegingen, zoals door een tremor, insult of tijdens transport van de patiënt, leiden veelal tot een SpO2 die beduidend lager is dan de

SaO2, soms zelfs tot onder de 70% (figuur 3).14 Feitelijk worden de bewegingen gezien als een pulsatie en wordt veneus bloed vanuit

de optiek van de fotodetector pulsatiel.9,14 Als de tremor persisteert is te overwegen nogmaals te meten na het fixeren van de hand

waar de meter op is bevestigd.

Nagellak kan interfereren met het signaal, hoewel dit effect beperkt lijkt en afhangt van de kleur van de nagellak. Met name zwarte,

paarse en donkerblauwe tinten interfereren.15 Mocht dit het geval zijn, dan kan de nagellak verwijderd worden of de pulsoximeter

zijdelings op de vinger geplaatst worden. Henna interfereert niet met de meting.16

Een veneuze pulsatie kan gezien worden bij bijvoorbeeld tricuspidalisklepinsufficiëntie of tijdens een reanimatie (hartmassage). Ook

een te strak zittende vingerklem kan een veneuze pulsatie genereren. Als deze pulsatie groot genoeg is, wordt die gemeten als AC-

signaal en daalt bijgevolg de SpO2.9,11,12

Oorzaken van een onvoorspelbaar SpO2-signaal

Soms zit de vingerclip te strak, of is hij juist te groot, wat bij kinderen nogal eens het geval is. Dit kan ertoe leiden dat het licht van een

van de leds niet via de weefsels en het bloed de fotodetector bereikt. Dat resulteert in een incorrecte weergave van de SpO2 die

zowel fout-hoog als fout-laag kan zijn. 

Doordat metHb net zoveel rood licht absorbeert als HHb onderschat de SpO2 de SaO2 bij oplopende metHb-concentraties. Bij zeer

hoge concentraties van metHb (> 30%) blijft de SpO2-waarde stabiel rond de 85%, ongeacht de SaO2, en kan er dus sprake zijn van

een onder- of overschatting van de SaO2. Bepaal dus bij het vermoeden van een methemoglobinemie altijd een SaO2. Co-oximetrie

detecteert metHb immers met behulp van een karakteristieke lichtfrequentie. Een reden om aan een methemoglobinemie te denken

is wanneer de pulsoximeter continu een SpO2 weergeeft van 85%, ongeacht de hoeveelheid toegediende zuurstof.12,17

Lichtbronnen in de omgeving, zoals fel daglicht, fluorescent licht of lichtbronnen in operatiekamers, bevatten soms ook golflengtes

die kunnen interfereren met de meting.18 Nu is het pulsatiele signaal van de leds bedoeld om tussen de pulsen in te corrigeren voor

omgevingslicht, vooral in de nieuwere modellen.19 Geheel waterdicht is dit evenwel niet voor felle en directe lichtbronnen, dus voor

Figuur 3
Uitslag van verschillende pulsoximeters bij een patiënt zonder en met tremor

Foto’s van een commercieel verkrijgbare pulsoximeter aan de linker hand en een geavanceerde pulsoximeter aan de rechter
hand van dezelfde patiënt. (a) Er is een niet-afwijkend plethysmogram zichtbaar; de zuurstofsaturatie wordt juist weergegeven.
(b) Na een tremor van enkele minuten is het plethysmogram gestoord, maar de gele en lichtblauwe blokjes suggereren een
normaal pulsatiel signaal. De zuurstofsaturatie wordt als te laag weergegeven.
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het meest accurate signaal kan een felle lichtbron uitgezet worden of de meter afgedekt worden.19

Tot slot

Bij de interpretatie van de waarden die een pulsoximeter weergeeft moet rekening gehouden worden met de volgende punten. De

oplichtende leds betekenen niet per se een juiste meting; bij een vloeiend en regelmatig plethysmogram is daar wel sprake van. Een

lage amplitude van het plethysmogram suggereert hypoperfusie, wat een onbetrouwbare meting oplevert. Een niet-vloeiend

plethysmogram kan worden veroorzaakt door bewegingen. Fixeer dan de hand waaraan je meet. Bij felle lichtbronnen moet de

pulsoximeter afgedekt worden. Bij een patiënt met donkere nagellak kan de meter op de vinger een kwartslag gedraaid worden.

Wees op je hoede voor CO-intoxicatie of methemoglobinemie, en denk aan die laatste bij een opvallend stabiele SpO2-waarde van

rond de 85%.
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Casus
Een 84-jarige vrouw werd naar de SEH verwezen vanwege het vermoeden van hypoxemie. Zij woonde in een verpleeghuis vanwege

een cognitieve stoornis en was sinds kort bij vlagen kortademig. Bij herhaling werd bij pulsoximetrie een lage zuurstofsaturatie

gevonden, afgewisseld met normale waarden. Omdat de lage zuurstofsaturatie op covid-19 kon duiden werd patiënte bij herhaling in

isolatie geplaatst en onderging zij meerdere testen, waarbij de uitslag steeds negatief bleek. De onrust voor patiënt, haar familie en

het verpleeghuispersoneel was aanzienlijk. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een vrouw met een rustige ademhaling, maar met

opvallend koude acra, zonder evidente cyanose, en een tremor aan beide handen. De pulsoximeter liet een zuurstofsaturatie van

78% zien, wat niet strookte met onze klinische inschatting. Het plethysmogram op de monitor was echter onregelmatig en nadat de

handen van patiënte waren opgewarmd en gestabiliseerd zagen wij een vloeiender plethysmogram met een zuurstofsaturatie van

96%. De incorrecte weergave bij de eerste meting was veroorzaakt door vasoconstrictie en tremor.
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