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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

SKA Nuchterbeleid bij Kinderen (januari 2019)
In de NVA Richtlijn Anesthesie bij Kinderen (2018), is een aanbeveling opgenomen over het preoperatief
vasten bij kinderen.1 In deze richtlijn is literatuur meegenomen die is gepubliceerd vóór oktober 2013.
Gebaseerd op deze literatuur wordt het advies gegeven om kinderen volgens de 6-4-2 regel te laten
vasten; hierbij mag tot 2 uur voor de inductie van de anesthesie helder vocht worden gedronken.
Het risico op aspiratie peroperatief is klein: 9.3 per 10.000 (0.1%) in het Europese APRICOT onderzoek.2
In 2015 is er een artikel verschenen van Andersson et al, waarin een retrospectieve analyse wordt
beschreven van een liberaal nuchterheidsbeleid, dat wil zeggen: helder drinken tot aan het bestellen van
het kind naar het operatiecomplex.3 De conclusie is dat dit liberale beleid voor helder drinken bij kinderen
niet lijkt te leiden tot een verhoging van het aspiratierisico.
Het huidige niets per os beleid leidt vaak tot lange nuchtertijden bij kinderen, veel langer dan de
nagestreefde 6-4-2 uur voor de operatie.4 Zeker in het geval van onvoorspelbare operatieprogramma’s
(bijvoorbeeld spoedprogramma’s, of onverwachte uitloop van operaties) blijven kinderen ongewenst lang
nuchter. Naast dat dit leidt tot dorst en discomfort, geeft lang vasten bij kinderen kans op lagere
bloedglucose waarden, stijging van ketonen en hypotensie bij de inleiding, ten gevolge van een mogelijk
ondervulde toestand.5,6 De voordelen (verlagen van het aspiratierisico) lijken niet op te wegen tegen de
nadelen, wat een liberaler nuchterheidsbeleid rechtvaardigt.
In april 2018 heeft de European Society for Paediatric Anaesthesiology een consensus statement
gepubliceerd, welke aanraadt dat kinderen helder mogen drinken tot 1 uur voor de operatie. 7 Uit
onderzoek blijkt dat bij het drinken van een hoeveelheid van 3 ml/kg heldere glucose houdende drank,
het maagvolume weer is genormaliseerd na ongeveer 1 uur.8 Deze hoeveelheid is dan ook een goede
richtlijn van de hoeveelheid die een kind mag drinken per uur, en wordt ook aangeraden in het ESPA
consensus statement.
Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het Wilhelmina kinderziekenhuis te Utrecht reeds in 2016 het
liberale nuchterheidsbeleid geïntroduceerd: helder drinken tot aan het bestellen van het kind naar het
operatiecomplex (de 6-4-0 regel). Inmiddels hebben verschillende ziekenhuizen dit voorbeeld gevolgd:
Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis, UMC Groningen Beatrix kinderziekenhuis en Radboudumc
Amalia kinderziekenhuis onder andere.
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De Sectie Kinderanesthesiologie is van mening dat:


Voor voeding (inclusief fles- en borstvoeding) de adviezen blijven gelden, zoals opgesteld in
de Richtlijn Anesthesie bij Kinderen.



Het drinken van heldere dranken mag worden aangemoedigd tot aan het bestellen naar het
operatiecomplex of de holding: 6-4-0.



Voor ziekenhuizen waar de turnover tijd kort is, men kan overwegen om de kinderen helder te
laten drinken tot 1 uur voor de ingreep (conform het ESPA statement): 6-4-1.



Kinderen mogen ongeveer 3 ml/kg per uur helder vocht drinken. Onder heldere dranken wordt
verstaan: water, suikerwater, thee, heldere appelsap, aanlenglimonade of waterijsjes. De
voorkeur gaat echter uit naar glucose houdende dranken.
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