NVA - kwaliteitsdocument - protocol

DISCLAIMER
Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen,
standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend
met de typische omstandigheden van de eigen praktijk en het ziekenhuis. Het opstellen van
protocollen is een eigen verantwoordelijkheid van afdelingen en maatschappen anesthesiologie.
De protocollen van de Sectie Kinderanesthesiologie van de NVA zijn een handvat om hieraan
lokaal invulling te geven.

Echogeleide locoregionale technieken bij kinderen
Locoregionale anesthesie wordt wereldwijd steeds vaker toegepast bij kinderen. Het geeft een betere
analgesie dan systemisch toegediende opiaten (1). Tevens geven lokaalanesthetica bij locoregionale
technieken minder bijwerkingen dan systemisch toegediende opioïden zoals respiratoire complicaties,
misselijkheid, braken en een verstoord slaappatroon. Een perifere zenuwblokkade heeft de voorkeur
boven een centrale blokkade in verband met lager risico op complicaties en minder ernstige
complicaties indien optredend (1).
Bij locoregionale anesthesie bij kinderen moet men alert zijn op de verschillen tussen kinderen en
volwassen (2):
- Kinderen hebben een lagere concentratie α-1-glycoproteinezuur (m.n. van belang bij
neonaten) waardoor er een grotere vrije fractie lokaal anestheticum aanwezig zal zijn.
- Er is een andere hemodynamiek en een hoger metabolisme waardoor de werkingsduur van
het lokaal anestheticum korter is.
- Bij kinderen hebben de zenuwen een hogere gevoeligheid voor het lokaal anesthesticum
waardoor de zenuwblokkade sneller inwerkt.
Het toepassen van locoregionale anesthesie onder algehele anesthesie wordt bij kinderen wereldwijd
gesteund en gezien als de “Standard of care”(3). Echogeleide technieken hebben de voorkeur boven
de landmark technieken.
Hieronder volgen mogelijke werkwijzen voor echogeleide locoregionale technieken van:
• Dorsaal penis blok
• Ilio-inguinaal blok
• Poplitea blok
• Supraclaviculaire brachiale plexus blok
• Rectus Schede Blok

Uitvoerende / Bevoegdheden
Anesthesioloog of AIOS anesthesiologie met ondersteuning van een anesthesiemedewerker.
Algemene voorbereiding
Apparatuur en medicatie:
• Echo apparaat met lineaire probe of hockeystick probe, hoogfrequente instelling
• Echogel
• Locoregionaal naald, b.v. 25 mm - 40 mm - 50 mm. Bij voorkeur een echogene naald.
TM
• Echo hoes kort (bijvoorbeeld 28 cm) of Tegaderm
• Steriele handschoenen
• Juiste medicatie, dubbel gecheckt.
Patiënt:
• Informed consent verkregen en gedocumenteerd voor het toepassen van het blok, waarbij (zo
mogelijk) besproken is met de patiënt en/of zijn ouders dan wel voogd wat de indicatie is en wat
de risico’s zijn.
• Patiënt in rugligging.
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Echoapparaat aan de ene kant van de operatietafel en de anesthesioloog aan de andere kant zodat
werkveld en beeldscherm op 1 lijn zijn en men over de handen naar het beeldscherm kijkt (zie figuur
1).

Figuur 1: De situatie

Algemene complicaties en (relatieve) contra-indicaties worden hier genoemd, specifieke complicaties
en (relatieve) contra-indicaties worden bij de afzonderlijke blokken genoemd.
Complicaties
• Intraneurale injectie
• Intravasculaire injectie
• Hematoom
Contra-indicatie
• Weigering ouder en/of patiënt.
• Infectie op de plaats van injectie
• Allergie voor lokaal anestheticum
Relatieve Contra-indicatie
• Stollingsstoornissen
• Pre-existente perifere neuropathie in verband met het risico op permanente schade.
Bij goede notering van pre-existente toestand kan overwogen worden het blok alsnog uit te
voeren.

Algemene werkwijze
• Desinfecteer de huid
• Trek steriele handschoenen aan
• Breng steriele gel aan op de huid
TM
• Plaats de Echohoes of Tegaderm over de probe
• Neem de naald
• Laat de anesthesiemedewerker de spuit met het juiste lokaal anestheticum aansluiten op de
bijspuitpoort en flushen
• Positioneer de probe met de niet dominante hand
• Positioneer de naald op de gewenste plaats
• Aspireren
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•
•
•

Indien negatief 0,2 ml lokaal anestheticum injecteren ter oriëntatie
Juiste distributie dan vervolg dosis injecteren
Let op: De weerstand mag niet hoog zijn!

Bij alle hieronder vermelde blokken wordt alleen de echogeleide techniek beschreven omdat deze de
voorkeur heeft. Daar waar het gaat om de naaldpositie ten opzichte van de echokop zal kort
aangegeven worden welke positie de voorkeur heeft en waarom.

Lokaal anesthetica:
De lang werkende lokaal anesthetica levobupivacaïne, bupivacaïne en ropivacaïne zijn geregistreerd
bij kinderen. Vaak worden de volgende concentraties gebruikt:
• (Levo-) Bupivacaïne 0,25% of 0,5% (met of zonder adrenaline)
• Ropivacaïne 0.2%, 0,375%, 0.5% of 0,75%
De maximale dosering bij kinderen voor perifere zenuwblokkade is:
• (Levo-) Bupivacaïne (met of zonder adrenaline): 2,5 mg/kg (4)
• Ropivacaïne: 3 mg/kg (4,5)
Bij neonaten zowel ropivacaïne als bupivacaïne maximaal 2,0 mg/kg (5)

Dorsaal penis blok
De penis kan met twee verschillende locoregionale technieken worden verdoofd te weten het
subcutaan ring blok (6) of een dorsaal penis blok (7). Het blijkt dat het dorsaal penis blok significant
betere analgesie geeft dan een subcutaan ringblok (8). Een dorsaal penis blok kan via de landmark
techniek (LM) of via echogeleide techniek (EG) worden verricht. De LM techniek wordt beschreven
als een veilige en relatief gemakkelijk te leren techniek met een hoog succes percentage (9,10). Het
voordeel van de EG techniek is dat de inwendige landmarks kunnen worden gevisualiseerd. Hiermee
kan injectie van lokaal anestheticum onder de fascie van Buck en daarmee dichtdrukken van de
arteria dorsalis penis, wat risico op glans necrose geeft, worden vermeden. Sandeman et al laten in
hun eerste publicatie zien dat ze een failure-rate van 0% haalden met de EG techniek (11). In hun
tweede publicatie bleek dat het gebruik van rescue opiaten per- en post-operatief voor de EG
techniek gelijk was aan een caudaal maar bij de LM techniek beduidend hoger lag (12). Faraoni et al
lieten zien dat de VAS-scores in het eerste uur postoperatief duidelijk beter waren bij de echogeleide
techniek (13).
Trefwoorden
Echogeleide (loco)regionale anesthesie, dorsaal penis blok, hypospadie correctie, circumcisie n.
dorsalis penis
Indicatie
Ingrepen aan de penis zoals meatus of frenulum plastiek, circumcisie of sub-glans hypospadie
correctie.
NB: De wortel van de penis wordt mede geïnnerveerd vanuit de n. ilio-inguinalis en n. genitofemoralis
en dus onvoldoende verdoofd vanuit een dorsaal penis blok alleen.
Complicaties
De ernstige complicatie glans necrose is beschreven als case report in de literatuur. Daarbij is het
zowel opgetreden bij het gebruik van lokaal anestheticum met als zonder toevoeging van adrenaline.
Het is waarschijnlijker dat de bloedstroom in de arteria dorsalis penis wordt bedreigd door een totaal
dicht drukken van de arterie door het geïnjecteerde volume onder de fascie van Buck dan door een
totale occlusie door vasoconstrictie ten gevolge van de adrenaline.

Anatomie
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De penis wordt geïnnerveerd door de n. dorsalis penis en n. perinealis, twee eindtakken van de n.
pudendus welke uit de plexus sacralis S2-S4 afkomstig zijn (figuur 2). De n. dorsalis penis splitst zich
in de subpubische ruimte in een oppervlakkige tak voor de dorsale zijde van de penis (rood gebied in
figuur 3) en een diepere tak voor het grootste gedeelte van de ventrale zijde (blauw gebied in figuur 3)
van de penis. De n. perinealis zorgt voor de rafe (groen gebied in figuur 3) en deels de ventrale zijde
(blauw gebied in figuur 3) van de penis. De subpubische ruimte is verdeeld in een linker en rechter
gedeelte door het ligamentum suspensorium penis. Voor een totale blokkade van de penis moet men
aan beide zijden van dit ligament de beide takken van de n. dorsalis penis blokkeren.
Aan de ventrale zijde kan men de de n. perinealis blokkeren door op de overgang van de penis naar
het scrotum subcutaan in de rafe lokaal anestheticum te injecteren.

Figuur 2: innervatie penis

Figuur 3: innervatie penis

Sono-Anatomie
Een lineaire probe, hockeystick is meestal afdoende, wordt mediaal sagittaal over de subpubische
ruimte geplaatst van os pubis tot op de wortel van de penis (figuur 4). Om patroonherkenning te
vergemakkelijken is het verstandig om links van de probe ook links op het beeld te hebben.
Identificeer het os pubis en de slagschaduw er onder, de contouren van het corpus callosum en
spongiosum van de penis (figuur 5). De fascia Scarpa is te identificeren als een oppervlakkig dikke
hyper-echogene dubbellaag tussen deze twee structuren. Op het corpus callosum gaat deze fascia
Scarpa over in de fascie van Buck. In het mediale sagittale vlak bevindt zich het ligamentum
suspensorium penis. De probe staat in-line met dit ligament en de naald komt in een out-of-plane
benadering van beide kanten van de probe juist caudaal van het os pubis en lateraal van het
ligament door de fascia Scarpa in de subpubische ruimte. Injecteer een klein test volume om te zien
of de distributie onder de fascie plaats vindt. De subpubische ruimte zal meer hypo-echogeen
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(=zwarter) kleuren (figuur 5 rechter plaatje). Met de injectie van de rest van de dosis moet de
subpubische ruimte zich tot in de diepte vullen met lokaal anestheticum en hypo-echogeen worden.
De naald insertie is hierbij zo ver mogelijk weg van de wortel van de penis en de kans op een
spreiding van LA-volume onder de fascie van Buck is hierbij minimaal.

Figuur 4: Probe positie in het mediale sagitale vlak van os pubis tot over de basis van de penis. Naald
insertie is out-of-plane lateraal van de probe aan beide zijden, juist caudaal van het os pubis.

Figuur 5:
SP
= os pubis
FS
= fascia Scarpa
CC
= corpus callosum
∗
= subpubische ruimte
linker afbeelding voor injectie
rechter afbeelding na injectie
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Een alternatieve benadering is de transversale in-plane techniek volgens Suleman (14) (figuur 6).
Daarbij staat de probe in het transversale vlak en ziet men in beeld zowel beide corpora callosum als
het corpus spongiosum (figuur 7). Men kijkt als het ware in de basis van de penis en ziet de gehele
fascie van Buck om de corpora. Aan de laterale zijde van de arterie dorsalis penis ligt de n. dorsalis
penis. Injecteer aan beide kanten bij de n. dorsalis penis niet meer dan 1 ml lokaal anestheticum.

Figuur 6: techniek volgens Suleman

Figuur 7:
DA
= arteria dorsalis penis
DV
= vene dorsalis penis
DPN
= n. dorsalis penis
CC
= corpus callosum
CS
= corpus spongiosum

Daarna moet een ventrale injectie van een klein volume in de rafe worden verricht (figuur 8). Het is
mogelijk dat de ventrale tak van de n. dorsalis penis onvoldoende bereikt wordt. In dat geval is het
midden gedeelte van de penis mogelijk onvoldoende geblokkeerd.
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Figuur 8: Injectie van een klein volume lokaal anesthetica in de rafe aan de ventrale zijde van de penis op
de overgang van penis naar scrotum om de n. perinealis te blokkeren

Dosering
Bij de out of plane techniek is een volume van 0,1 - 0,2 ml/kg per kant vaak voldoende met maximaal
0,5 ml aan de ventrale zijde in de rafe. Bij de techniek van Suleman niet meer dan 0,5-1 ml per kant.

Ilio-inguinaal blok
Er bestaat een grote variatie in de anatomische positie van de n. ilio-inguinalis en de n.
iliohypogastricus. Daardoor heeft de echogeleide techniek bij een ilio-inguinaal blok grote voordelen
ten opzichte van de landmark techniek.(15). Echografie visualiseert de inwendige anatomie en onder
direct zicht kan de naaldpunt precies op de juiste positie worden gebracht. Hiermee is het
succespercentage van het ilio-inguinaal blok verhoogd van 60-70% (16) met de landmark techniek
naar 95%-100% met de echogeleide techniek (17).
Trefwoorden
Echogeleide (loco)regionale anesthesie, ilio-inguinaal blok, hernia inguinalis, orchidopexie, n.
ilioinguinalis, n. iliohypogastricus
Indicatie
Ingrepen in het ilioinguinaal gebied:
• Hernia inguinalis
• Orchidopexie
• Hydrocele.
NB: Het peritoneum en de viscera worden niet verdoofd met een ilio-inguinaal blok, dus tractie aan
de breukzak en testis of funiculus kan wel pijn geven.
Complicaties
• Intraperitoneale injectie met mogelijk accidenteel aanprikken van de darm
Bijwerkingen
Femoraal blok ontstaat bij 8,8% van de gevallen bij de blinde techniek. Bij de echogeleide techniek
komt het niet voor omdat er minder volume wordt gegeven en er meer craniaal dus verder weg van
de n. femoralis wordt geprikt.
Anatomie
De n. ilioinguinalis en de n. iliohypogastricus ontspringen grotendeels uit de wortels van L1 maar
takken van T12, L2 en L3 kunnen mede deze eindzenuwen vormen. Vanaf de laterale buikwand
lopen deze segmentale zenuwen van lateraal naar mediaal en van craniaal naar caudaal en van diep
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naar ondiep. Mediaal van de SIAS bevinden de n. ilioinguinalis en de n. iliohypogastricus zich tussen
de peesbladen van de m. obliquus internus en de m. transversus abdominis. Meer medio-caudaal
zitten ze tussen de bladen van de m. obliquus externus en de m. obliquus internus. En uiteindelijk
lopen ze helemaal mediaal in de lies door de aponeurose van de m. obliquus externus naar
subcutaan.
Sono-Anatomie
Een lineaire probe, hockeystick is meestal afdoende, wordt dwars op de richting van de zenuw
geplaatst mediaal van de SIAS, in de richting van de navel (figuur 9). Om patroonherkenning te
vergemakkelijken is het aan te raden dat links op het echobeeld lateraal van de patiënt is en het bot,
de SIAS of (iets hoger) de bekken kam, steeds in beeld te houden.

Figuur 9: Probe wordt mediaal van de SIAS richting de navel geplaatst

De SIAS is hyper-echogeen met eronder de slagschaduw. Van boven naar beneden de diepte in ziet
men aan de mediale kant drie lagen. Daaronder ziet men het peritoneum met inhoud (meestal)
bewegen. De eerste laag is een dikkere witte laag: de aponeurose van de m. obliquus externus
(deze ligt caudaal van de navel). Verschuift men de probe naar cephaal dan zal deze laag zich
openen en spierlaag worden. De tweede laag is de m. obliquus internus en daar onder ligt in een
“banaan” of “boot vorm” de m. transversus abdominus (te herkennen omdat deze verder cephaal
overgaat in een dunne platte spierplaat). Zie plaatjes hieronder. Tussen de laatste twee lagen moeten
de n. ilio-inguinalis en de n. ilio-hypogastricus zich bevinden maar deze zullen niet altijd beide
zichtbaar (kleine pijltjes in rechter echobeeld) zijn met de echo. Dit is niet erg omdat herkenning van
de juiste “plane” belangrijker is (18). Drie kleine vaatjes die vlak bij elkaar liggen zijn vaak zichtbaar in
deze “plane”. De naaldpunt moet lateraal van deze vaatjes blijven.
De in-plane techniek waarbij de naald mediaal van de echo probe wordt geïntroduceerd heeft de
voorkeur. Het van mediaal naar lateraal prikken heeft bovendien als grote voordeel dat men niet
richting het peritoneum prikt maar richting het os ileum. Hiermee wordt de kans op darmperforatie
voorkomen.
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m. OE

SIAS

m. OI

m. TA

m. OE
m. OI

m. TA

Figuur 10:
SIAS
= spina iliaca anterior superior met slagschaduw
m. OE = m. obliquus externus zich net iets openend uit de aponeurosa
m. OI = m. obliquus internus
m. TA = m. transversus abdominus

Dosering
Een volume van 0,1 ml/kg is vaak voldoende. Wanneer de distributie niet zo fraai is kan men tot max
0,3 ml/kg geven. Houdt altijd de maximale dosering in de gaten.

Poplitea blok
Met het poplitea blok wordt een blokkade van de nervus ischiadicus in de fossa poplitea verkregen.
Dit blok geeft een effectieve verdoving voor ingrepen aan de distale tibia en fibula, de enkel en voet.
Het is een redelijk makkelijk uit te voeren blok met relatief weinig complicaties. Indien bij de ingreep
een bloedleegte band om het bovenbeen wordt gebruikt kan het n. poplitea blok best worden
uitgebreid met een n. femoralis blok. Wordt er ook aan de botstructuur van de mediale enkel en de
huid van de mediale en anterieure zijde van het onderbeen geopereerd, dan is toevoegen van een n.
saphenus blok geïndiceerd.
Een poplitea blok kan worden verricht met behulp van de landmark techniek of een echogeleide
techniek. Het succes percentage van de echogeleide techniek is hoger (19). Dit komt vooral door het
belangrijke voordeel dat men de splitsing van de n. ischiadicus in de n. tibialis posterior en de n.
peroneus communis kan identificeren. Om er zeker van te zijn dat men beide eindzenuwen blokkeert
moet de blokkade proximaal van deze splitsing worden gezet.
Met de echogeleide techniek wordt deze splitsing het gemakkelijkst gevonden door een trace back
techniek waarbij de probe vanuit de knieplooi naar proximaal wordt verschoven (20). Helaas kan men
maar bij ongeveer 70% van de patiënten de splitsing goed identificeren(21). Bij de echogeleide
techniek is het de bedoeling om de naald met de punt tussen de beide zenuwen te positioneren
waarbij de injectie binnen de gemeenschappelijke schede zal plaatsvinden met een mooie spreiding
rondom beide zenuwen(22). Hierbij is een hoger succes percentage verkregen met tevens snellere
procedure en onset tijden. Waarschijnlijk is het hierbij mogelijk om een kleiner totaalvolume lokaal
anestheticum te gebruiken. Blijft men buiten de gemeenschappelijke zenuw schede dan zal een
groter volume nodig zijn om voldoende penetratie en een goede blokkade te verkrijgen.
Trefwoorden
Echogeleide (loco)regionale anesthesie, poplitea blok, n. ischiadicus, n. tibialis posterior, n. peroneus
communis
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Indicatie
Ingrepen aan de onderste extremiteiten beneden de knie:
• distale tibia en fibula
• enkel
• voet
Bijwerkingen
• Geen bijwerkingen bekend

Anatomie
De nervus ischiadicus ontspringt uit de plexus sacralis gevormd uit de ruggenmerg wortels van L4-S3
en loopt door het foramen ischiadicum naar de dorsale zijde van het bovenbeen. De n. ischiadicus
bestaat uit een posterior deel en een anterior deel. Het posterieure deel wordt in zijn geheel n. tibialis
posterior en het anterieure deel de n. peroneus communis. In de fossa poplitea, splitst de n.
ischiadicus zich in deze twee delen en vormen zich de n. tibialis en n. peroneus communis.
Studies hebben aangetoond dat de afstand tussen de knieplooi en de splitsing bij kinderen erg kan
variëren (23, 24).
Sono-Anatomie
De patiënt ligt in buikligging met een rolletje onder de enkels of op de contralaterale zijde met het
onder liggende been iets gebogen en het boven liggende te blokkeren been gestrekt er op. Een
lineaire probe(hockeystick is meestal afdoende) wordt transversaal in de knieplooi geplaatst (figuur
11). Zorg ervoor dat bij het opzoeken van de zenuwen de probe zo georiënteerd is dat links in het
beeldscherm lateraal is en rechts mediaal.

Figuur 11

Ter oriëntatie: de m. biceps femoris ligt aan de laterale zijde van het been, de mm.
semimembranosus en semitendinosus liggen mediaal. Lateraal dieper gelegen ziet men een hyperechogene lijn van het femur met een slagschaduw er onder (figuur 12).
Herkenningspunten voor het blok: De eerste te identificeren structuur is de an-echogene pulserende
arterie poplitea. Wanneer men de druk van de probe op de huid iets losser laat wordt de vene
poplitea meestal zichtbaar net boven de arterie. Net boven de arterie en vene is een hyper-echogene
structuur zichtbaar meestal met een honing-raad structuur. Dit is de n. tibialis posterior. Vanaf deze
positie moet men de echo probe naar proximaal schuiven om de n. peroneus communis te
identificeren. Wetende dat deze zenuw van lateraal komt en men de probe oriëntatie zo heeft
gekozen dat links in het beeldscherm lateraal is zal de n. peroneus communis van links-oppervlakkig
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naar meer midden-dieper verschuiven. Wanneer de twee zijn samengevoegd spreekt men van de n.
ischiadicus. De juiste probe positie is die waarbij de twee afzonderlijke zenuwen net iets uit elkaar
liggen met een kleine ruimte er tussen.

Figuur 12:
nT
= n. tibialis posterior
A
= arterie poplitea
V
= vene poplitea
BF
= m. biceps femoris
Smt
= mm. semimembranosus en
semitendinosis

De naald komt in-plane van lateraal naar mediaal en zal over de n. peroneus communis heen en dan
tussen de beide zenuwen worden gepositioneerd. Meestal ziet men, als men tussen de zenuwen naar
beneden duwt, een soort vlies voor de naaldpunt. Dit is de perineurale schede. Wanneer de naald
hier doorheen gaat voelt men vaak een “plop”. Wanneer men nu een klein volume injecteert moet de
spreiding niet over de n. tibilalis weg lopen maar zich voornamelijk onder de zenuw en er omheen
naar mediaal spreiden. Dat is het bewijs dat men in de schede injecteert en niet er buiten. Wanneer
nu de rest van het volume wordt geïnjecteerd zal het zich binnen de schede verspreiden rondom de
n. tibialis en rond de n. peroneus communis (figuur 13 en 14).

Figuur 13: De n. tibialis (T) en n. peroneus communis (CP) op de splitsing
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Figuur 14: Verspreiding van lokaal anestheticum na injectie op de splitsing van de n. tibialis (T) en n.
peroneus communis (CP)

Dosering
Een volume van 0,1-0,2 ml/kg is vaak voldoende. Wanneer de distributie niet zo fraai is kan men
meer geven tot 0,3 ml/kg

Supraclaviculaire brachiale plexus blok
De plexus brachialis kan voor een locoregionale techniek worden bereikt via 4 klassieke
benaderingen: interscaleen, supraclaviculair, infraclaviculair en axillair. Een supraclaviculaire
brachiale plexus blokkade wordt beschouwd als een effectieve methode voor het verdoven van het
gebied distaal van de schouder. De meest voorkomende complicaties bij een supraclaviculair blok zijn
een pneumothorax en een intra-vasculaire injectie. Het risico op een pneumothorax is bij kinderen
iets groter omdat anatomisch gezien de plexus dichter bij de cervicale pleura ligt (25).
Door gebruik te maken van de echografie is het gehele verloop van de plexus te vervolgen. Mede
door de visualisatie van de omliggende structuren (pleura en arterie subclavia) is beter te bepalen wat
de beste plek van naald insertie moet zijn. Het is dan niet nodig om precies op de 4 klassieke
benaderingsposities te prikken. Bovendien neemt bij de echogeleide techniek de kans op
complicaties af en stijgt het slagingspercentage van 85% met de landmark techniek naar 95% met de
echogeleide techniek voor de supraclaviculaire benadering (26).
Trefwoorden
Echogeleide (loco)regionale anesthesie, supraclaviculaire blok, brachiale plexus
Indicatie
Ingrepen aan de bovenste extremiteiten:
• Hand
• Onderarm
• Elleboog
• Bovenarm

Relatieve Contra-indicatie
• Ernstige longfunctiestoornissen
Complicaties
• Pneumothorax
Bijwerkingen
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•

Blokkade van de n. phrenicus en n. recurrens

Anatomie
De brachiale plexus wordt gevormd door de rami ventrales van C5, C6 C7, C8 en Th1. Deze lopen
door de achterste scalenuspoort tussen de musculus scalenus anterior en de musculus scalenus
medius, samen met de arterie subclavia naar perifeer.
De wortels verenigen zich en vormen drie trunci:
• C5 en C6 wordt de truncus superior
• C7 wordt de truncus medius
• C8 en Th1 wordt de truncus inferior
Iedere truncus splitst in een anterieure en posterieure tak, ter hoogte van de clavicula. Deze takken
vormen de fasciculi (cords):
• De anterieure tak van de truncus superior en medius vormen de laterale fasciculi
• De anterieure tak van de truncus inferior vormt de mediale fasciculi
• De posterieure takken van alle trunci vormen de posterieure fasciculi
Uit deze fasciculi ontstaan de perifere eind zenuwen:
• De laterale fasciculi vormt de n. musculocutaneus en het laterale deel van de n. medianus.
• De mediale fasciculi vormt de n. ulnaris en het mediale deel van de n. medianus.
• De posterieure fasciculi vormt de n. radialis.
• Verder ontspringen er nog meerdere eind zenuwen uit de plexus zoals ondermeer de n.
suprascapularis, n. axillaris, n. thoracicus longus, n. thoraco dorsalis, n. pectoralis medialis en
lateralis.

Figuur 15

Sono-Anatomie
De patiënt ligt in rugligging met het hoofd naar contralateraal gedraaid en het hoofdkussen geheel
onder het hoofd naar de contralaterale zijde geschoven waardoor er ruimte komt tussen hoofd en
schouder. Een lineaire probe, hockeystick is meestal afdoende, wordt supraclaviculair parallel aan de
clavicula geplaatst (figuur 16).
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Figuur 16

Zoek eerst de an-echogene pulserende arteria subclavia op. Iets dieper dan de arterie is de eerste
rib zichtbaar als een hyper-echogene witte lijn met een duidelijk zwarte slagschaduw eronder. Naast
de rib, op nog een iets dieper niveau is een tweede hyper-echogene lijn zichtbaar, dit is de pleura
welke met de ademhaling mee beweegt. De clavicula zelf is niet zichtbaar. Mediaan van de arterie ligt
de vene subclavia. Tussen de arterie en de vene loopt de musculus scalenus anterior naar de eerste
rib (anatomische variatie komt voor).
Lateraal en soms iets boven de arterie ligt de plexus brachialis als een rij hypo-echogene bollen in
een hyper-echogene achtergrond. Het lijkt een “honingraat structuur” of “druiventros” meestal in een
driehoek richting lateraal en boven op de m. scalenus medius. Bij het naar craniaalwaarts
verschuiven van de probe is de plexus in zijn continuïteit te vervolgen tot aan de interscalene positie.
Om de kans van het aanprikken van de pleura of het aanprikken van een vat zo klein mogelijk te
maken moet de echo probe zo gedraaid worden dat de eerste rib zich onder de arterie projecteert
(figuur 17). Houdt de naaldpunt tijdens het voorwaarts schuiven altijd in beeld. Hiervoor is de in-plane
techniek noodzakelijk. De naald wordt lateraal van de echo probe geïntroduceerd. Positioneer de
naald eerst zo dat de punt tussen arterie en eerste rib komt te liggen ter hoogte van de ondergrens
e
van de arterie. Injecteer het eerste 1/3 deel van de hoeveelheid lokaal anesthesticum tussen de
eerste rib en de arterie. Hierbij zal de arterie zich mogelijk iets scheiden van de eerste rib en de
plexus zich opwaarts verplaatsen. Daarna wordt de naald zo geherpositioneerd dat de punt zich ter
hoogte van het midden van de arterie bevind. Schuif de naald behoedzaam op totdat deze door de
zenuwschede midden in de plexus terecht komt. Injecteer hier het tweede deel van het lokaal
anestheticum. Herpositioneer de naald voor de derde en laatste keer zodanig dat de punt zich aan de
bovengrens van de arterie bevindt en bij injectie een distributie geeft die net iets over de arterie weg
loopt. De totale dosis wordt zo verdeeld in drie bolussen op de drie verschillende posities.
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Figuur 17:
AS
= arterie subclavia
R
= eerste rib
L
= long
PB
= plexus brachialis
mSM
= musculus scalenus medius

Dosering
Een volume van 0,1-0,2 ml/kg is vaak voldoende. Wanneer de distributie niet zo fraai is kan men
meer geven tot 0,3 ml/kg
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Rectus Schede Blok
De indicatie voor een rectus schede blok is chirurgie in de midline of binnen de laterale randen van de
m. rectus abdominis (navelbreuk, gastroschisis, laparoscopie) (27,28). Onderzoek heeft aangetoond
dat een rectusschede blok bij een hernia umbilicalis correctie bij kinderen, een betere analgesie geeft
dan wondinfiltratie (29).
Vanwege de sterk variërende diepte waarop het dorsale aspect van de rectus schede zich bevindt
heeft de echogeleide techniek de voorkeur boven de landmark techniek (30). Met echografie kan de
naaldpunt onder direct zicht precies op de juiste positie worden gebracht: lateraal op het dorsale blad
van de rectus schede. De juiste distributie van het lokaal anesthesticum, tussen het dorsale blad en
de rectus abdominis spier, kan worden gecontroleerd. Tevens is door de echogeleide techniek de
kans op een intra peritoneale punctie veel lager.
Trefwoorden
Echogeleide (loco)regionale anesthesie, rectus schede blok, hernia umbilicalis, gastroschisis, midline
incisies
Indicatie
Ingrepen in de midline of binnen de laterale randen van de m. rectus abdominis:
• Hernia umbilicalis
• Kleine gastroschisis
• Laparoscopische toegang via de navel
• Kleine midline incisies
NB: De buikwand is verdoofd maar het peritoneum en de viscera zijn dat niet. De m. rectus abdominis
is vaak door deze blokkade verslapt.

Complicaties
• Intraperitoneale injectie met mogelijk accidenteel aanprikken van de darm
Bijwerkingen
• Geen bijwerkingen bekend

Anatomie
De abdominale middellijn wordt geïnnerveerd door de anterieure takken van de intercostaal zenuwen
uit de wortels van Th6 - Th12. Deze segmentale zenuwen lopen van lateraal naar mediaal en iets van
craniaal naar caudaal. In de laterale buikwand bevinden ze zich tussen de m. obliquus internus
abdominis en de m. transversus abdominis. De m.rectus abdominis bevindt zich in de rectus schede
welke gevormd wordt door de fasciebladen van de 3 laterale buikwandspieren. De zenuwen
perforeren aan de laterale rand door de rectus schede naar binnen en verlopen tussen het dorsale
blad en de spier naar mediaal tot ongeveer halverwege waarna ze naar de oppervlakte perforeren
dwars door de spier en de schede naar de huid. Daar splitst de zenuw zich in een tak naar mediaal,
de midline en mogelijk er iets overheen en een tak naar de laterale rand van de m. rectus abdominis
zelf (figuur 18) (31). De te blokkeren zenuwen worden benaderd in het laterale deel van de rectus
schede tussen het dorsale blad en de spier. Het is niet noodzakelijk en niet altijd mogelijk om de
zenuwen in het echobeeld te herkennen maar de herkenning van de juiste “plane” is belangrijk omdat
daarin de juiste distributie van lokaal anestheticum moet worden verkregen.
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Figuur 18:
m. OE = m. obliquus externus
m. OI = m. obliquus internus
m. TA = m. transversus abdominis
m. RA = m. rectus abdominis
DARS = dorsale aspect rectus schede

Sono-Anatomie
De lineaire probe, hockeystick is meestal afdoende, wordt transversaal over de laterale rand van de
m. rectus abdominis geplaatst en gezien het verloop van de zenuwen iets hoger dan waar het midden
van de incisie zich zal bevinden (figuur 19).

Figuur 19: Probe positie over de laterale rand van de m. rectus abdominis iets craniaal van de navel.
Naald insertie is in-plane van lateraal naar mediaal.

Om patroonherkenning te vergemakkelijken is het verstandig steeds links als lateraal te kiezen. Dan
zullen aan de linker kant van het echobeeld, de 3 laterale buikwandspieren zichtbaar zijn. Meer
mediaal bevindt zich de m. rectus abdominis in de rectus schede waarvan het dorsale blad onder de
spier als een mooie dubbellaag te herkennen is (figuur 20). Ter hoogte van de navel zullen de laterale
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buikwandspieren zich gezamenlijk lateraal van de m. rectus abdominis bevinden. Als de echo probe
richting craniaal wordt bewogen, gaat de m. transversus abdominis steeds verder naar mediaal onder
de m. rectus abdominis.
m.OE
m.RA

m.OI
m.TA
DARS

Figuur 20:
m. OE = m. obliquus externus
m. OI = m. obliquus internus
m. TA = m. transversus abdominis
m. RA = m. rectus abdominis
DARS = dorsale aspect rectus schede

De injectie en de distributie van het lokaal anestheticum moet in de rectus schede plaatsvinden
(figuur 21 en 22). Door het lokaal anestheticum komt de dubbel laag los van de m. rectus abdominis
en niet van de m. transversus abdominis want dan wordt er onder de rectus schede geïnjecteerd.
Bij twijfel over de geïdentificeerde laag: meer naar caudaal schuift de m. transversus abdominis naar
lateraal weg van de m. rectus abdominis. Let wel op niveau Th 11 en lager is er geen dorsaal blad
van de rectus schede meer aanwezig, is er meer risico op een intra peritoneale punctie en zal de
spreiding van het lokaal anestheticum minder mooi verlopen. Prik daarom bij voorkeur hoger dan
Th11.
De in-plane techniek heeft de voorkeur, waarbij de naald van lateraal naar mediaal wordt
geïntroduceerd. In deze richting prikt men iets met het dorsale blad mee en er niet te veel loodrecht
op waardoor er minder risico op een perforatie door het achterblad en dus een intra peritoneale
punctie is.
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m. RA

Naald
DARS

Figuur 21:
m. RA = m. rectus abdominis
DARS = dorsale aspect rectus schede
Naald = naald positie boven de DARS

m. RA
Naald
LA
DARS

Figuur 22:
m. RA = m. rectus abdominis
DARS = dorsale aspect rectus schede
Naald = naald positie boven de DARS
LA
= distributie lokaal anestheticum

Dosering
Een volume van 0,1-0,2 ml/kg is vaak voldoende.
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