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eachte lezer,

Het is inmiddels
zomer en de jaarlijkse NVAdagen liggen al geruime tijd
achter ons. Dat de NVAdagen in Maastricht worden
georganiseerd is begrijpelijk. Maastricht
is een mooie stad, de omgeving zo mogelijk nog mooier (fietsen!) en de locatie
(het MECC) is prima om te congresseren. We ontmoeten elkaar tijdens deze
dagen en praten over het vak anesthesie,
intensive care, pijnbestrijding. En natuurlijk ook over recente en toekomstige
ontwikkelingen binnen het beroep
anesthesioloog/pijnbestrijder. Onderzoek is niet direct het eerste waar over
wordt gesproken, maar het is wel heel
belangrijk. De dynamiek en inventiviteit
binnen het vak geven aan hoe belangrijk
en hoe onderscheidend anesthesiologie
(en pijnbestrijding) kunnen zijn. In deze
editie de nodige voorbeelden hiervan. Ik
nodig u uit om de verschillende bijdragen te lezen en uw mening te vormen.
Het hoofdartikel, op het grensvlak van
anesthesie en pijnbestrijding, is een
bijdrage van collega’s Boxma en Gerling
over acute pijnbestrijding bij ribfracturen. Een interessant onderwerp met

duidelijke klinische relevantie,
waarbij de afweging wel/geen
epiduraal een uitdaging kan
zijn.
De Wetenschapsdag wordt dit
jaar op 30 september gehouden
in het Erasmus MC te Rotterdam. Onze grootste haven; Rotterdam,
stad van handel en innovatie. Hier,
tijdens de jaarlijkse ‘hoogmis’ van het
Anesthesiologische Onderzoek, zullen
vele ontwikkelingen en trends worden
gepresenteerd en besproken. Het NTvA
is vanzelfsprekend aanwezig en alert.
Nieuwe lijnen en research binnen de anesthesiologie zoals genetica en predictie
van effecten (in dit issue een eerste inleiding in de genetica en de toepassingen in
ons veld, door Roel van Reij en collega’s)
komen mogelijk steeds sterker naar voren tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag.
Al met al ligt hier weer een nummer
voor u waarmee we aangeven hoe onderscheidend (maar ook veelomvattend)
anesthesiologie en pijnbestrijding zijn.
Ik wens u, namens de gehele redactie,
veel leesplezier,
Bert Joosten
Hoofdredacteur
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Resilience in complexe
systemen – wat heb ik
aan een standaard?
H.P.A. van Dongen 1
M. Klimek 2

D

agelijks voert de anesthesioloog gecompliceerde
technieken en praktische
handelingen uit om de
patiënt te beschermen tegen de perioperatieve invloeden van zowel de
toegediende anesthesie als de chirurgie. Het contact met de patiënt is zeer
intensief, personalized medicine pur
sang. In een (soms te) kort contact
moet bovendien de angst van de patiënt worden ingeschat en behandeld.
Anesthesiologie is zonder twijfel een
complexe wetenschap vanwege de
raakvlakken met de farmacologie,
de biochemie, de fysiologie, en de
pathologie van ventilatie, circulatie
en het centrale zenuwstelsel. Monitoring en bewaking gericht op het
voorkomen van problemen - en het
oplossen hiervan, indien zij zich alsnog
voordoen - is een belangrijke taak van
de anesthesioloog. Patiëntveiligheid
en anesthesiologie zijn daarom ook

Een patiënt is
géén Toyota
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Standaardisatie kan helpen complexe
processen betrouwbaarder, voorspelbaarder en hierdoor ook veiliger te
maken. Echter lijkt het een waan om
te denken dat we de steeds complexere perioperatieve ketenorganisatie met
een steeds oudere patiëntenpopulatie
met complexere multi-pathologie alleen veiliger kunnen maken voor de
individuele patiënt door standaardisatie. Hier is meer voor nodig: samenwerking en toewijding en individueel
de verantwoordelijkheid nemen voor
het zorgproces in teamverband. Naast
standaardisatie door protocollen en
richtlijnen schieten daarom ook de
multidisciplinaire overlegstructuren

als paddenstoelen uit de grond binnen de huidige gezondheidszorg. Veel
wordt afgevinkt, echter wordt er niet
altijd uitgeblonken in het individuele
patiëntzorgproces. Ieder verklaart
zich medeverantwoordelijk voor het
multidisciplinair besluit, echter het
gevaar (de waan) bestaat dat niemand
zich eindverantwoordelijk maakt en
voelt voor het perioperatieve zorgplan
en dat daardoor de patiënt middels
gebrek aan personalized medicine de
dupe wordt. De anesthesioloog zou
hierin een belangrijke voortrekkersrol
kunnen spelen.
Het perioperatieve proces is ontegenzeggelijk een complex proces en de
waan van een te deterministische aanpak kan leiden tot verlies van patiënt
veiligheid. De operatiekamer is geen
‘constante’ wereld. Vele denkmodellen
zijn vanuit het bedrijfsleven binnen
de gezondheidszorg geïntroduceerd
om de complexiteit te doorgronden,
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procedures vanuit de luchtvaartindustrie, maar ook de lean principes van
onder andere de Toyota fabrieken.
Het dagelijks in teamverband werken
van het anesthesiologische zorgteam
in een cultuur waarbij continu oog is
voor de steeds veranderende en elkaar
beïnvloedende (onder andere fysiologische) factoren in het non-lineaire
humane systeem, genoemd patiënt,
is dus complex. De anesthesioloog
moet zowel lineair als circulair kunnen
denken (adaptive dynamic coordination)
[1]. De onderliggende kennis van alle
richtlijnen/protocollen moet een belangrijk kennisbezit zijn voor iedere
anesthesioloog. Het alleen maar toepassen van checklists analoog aan de
luchtvaartindustrie kan de individuele
patiënt toch schaden. In de huidige
opleiding tot anesthesioloog maar ook
in de bijscholing van de specialisten
moeten we dan ook aandacht blijven
besteden aan het werken in een team,
en de mogelijke gevolgen voor de patiënt-gecentreerde zorg. Het is een waan
te denken dat dit vanzelf gaat.
Strakke standaardisatie kan ook een
lean cultuur in de weg staan, doordat
de dynamiek van de elkaar steeds veranderende en van elkaar afhankelijke
fysiologische variabelen in de perioperatieve patiënt onvoldoende individueel wordt meegenomen. Resilience, een
woord uit de veiligheidswereld, met
een betekenis ergens tussen veerkracht
en weerstand, beschrijft het vermogen
om op veranderingen van de wereld

om ons heen adequaat en met een
goed resultaat te reageren. Wij weten,
dat hoge resilience belangrijk is voor
de veiligheid van complexe systemen.
Hiervoor is het goed als er protocollen en standaards bestaan maar men
moet er met goede redenen ook van af
kunnen wijken als de omstandigheden
niet meer binnen de standaard-context
passen. Een patiënt is geen Toyota,
de patiëntenpopulatie is grotendeels
heterogeen samengesteld en iedere
patiënt is uiteindelijk toch uniek.
Het moge duidelijk zijn dat het een
waan is te denken dat standaardisatie
volslagen onzinnig is, echter men moet
zich wel bewust zijn van de beperkingen van gestandaardiseerde protocollen: het kan personalised medicine in de
weg staan door onder ander kokervisie, disciplineverlies en verandermoeheid naar nieuwe inzichten. Het is een
waan protocollering direct en exclusief te koppelen aan patiëntveiligheid

en verbeterde uitkomsten zonder stil
te staan bij de vereiste veiligheidscultuur (zoals dedicated doctors met
een gedisciplineerde kritische omgevingsgerichte blik werkend in een
multidisciplinair teamverband met
respectvolle communicatielijnen naar
collega-professionals en patiënten) om
het perioperatieve proces met de patiënt als middelpunt te controleren.
Kortom de veiligheid, effectiviteit en
efficiëntie van de perioperatieve zorg
blijft een uitdaging in beweging voor
iedere anesthesioloog. Standaards zijn
als een straatlantarens in een donkere
buurt: zij kunnen je de goede weg
wijzen, maar als je aan de lantarenpaal
blijft hangen kom je uiteindelijk toch
niet thuis…
r e fe r e n t i e
1.

Staender S. Safety-II and resilience: the way
ahead in patiënt safety in anaesthesiology.
Curr Opin Anesthesiol 2015; 28:735-739.
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Acute
pijnbestrijding
bij ribfracturen
R.P.J. Boxma 1
V. Gerling 2

Inleiding
Multipele ribfracturen vormen een
ernstig probleem in de dagelijkse behandeling en verzorging van patiënten
na thoraxtrauma. Adequate pijnbestrijding vormt hierbij de hoeksteen
van de behandeling en kan respiratoire
complicaties voorkomen. Er zijn verschillende analgesiemodaliteiten die
gebruikt kunnen worden bij (multipele) ribfracturen, namelijk: thoracale
epidurale analgesie, thoracale paravertebrale blokkade, intercostale zenuwblokkade, intrapleurale blokkade en
parenterale analgesie. Thoracale epidurale analgesie lijkt superieur te zijn
in vergelijking met andere technieken.
Desalniettemin vormt thoracale paravertebrale blokkade mogelijk een
geschikte alternatieve techniek, in het
bijzonder bij patiënten met unilaterale
ribfracturen.
Ribfracturen treden onder traumapatiënten frequent op met een incidentie
uitlopend van 10% tot 26% [1]. De
thoracale pijn die ontstaat als gevolg
van een ribfractuur leidt mede door
een verandering van de thoracale
ademmechaniek tot een insufficiënte
ademhaling. Dit kan vervolgens leiden tot bijvoorbeeld sputumstase, de
vorming van atelectasen en secundair
hieraan pneumonie. Hieruit volgt
een verstoring van de ventilatie/
perfusieverhouding, afname van de
longcompliantie en hypoxemie. In het
ernstigste geval kan dit de aanzet zijn
tot het ontstaan van respiratoire insufficiëntie, die intubatie en mechanische
beademing nodig maakt [2]. Daarom

is kwalitatief goede pijnbestrijding essentieel bij patiënten met (multipele)
ribfracturen om pulmonale complicaties te voorkomen [3]. Het merendeel
van de patiënten met ribfracturen kan
conservatief worden behandeld. Een
klein en selecte groep van de patiënten
komen in aanmerking voor operatieve
fixatie, in het bijzonder patiënten met
een fladderthorax [4, 5].
Acute pijnbestrijding van patiënten
met ribfracturen wordt in de ideale
wereld gepland en uitgevoerd door
een inter- en multidisciplinair team
bestaande uit chirurgen, anesthesiologen, pijnspecialisten, fysiotherapeuten
en verpleegkundigen [6]. Het doel van
de voorliggende overzichtsartikel is
om de literatuur betreffende de pijnbestrijding van ribfracturen te belichten, waardoor het pijnteam in staat
wordt gesteld om tot een afgewogen
beslissing te komen met betrekking
tot het analgetische management van
deze uitdagende patiënten.

Analgesietechnieken bij
traumatische ribfracturen
Er is een scala aan pijnbestrijdingstechnieken die gebruikt kunnen
worden bij (multipele) ribfracturen,
namelijk: thoracale epidurale analgesie, thoracale paravertebrale blokkade,
intercostale zenuwblokkade, intrapleurale blokkade en parenterale of
orale analgesie. Elk van deze methodes
hebben hun eigen voor- en nadelen.
De meest ideale techniek is simpel,
niet invasief, veilig, geeft goede en

langdurige pijnstilling, vermindert de
kans op (pulmonale) complicaties en
werkt niet sederend. Daarnaast moet
de techniek weinig tot geen systemische bijwerkingen hebben [7].
Thoracale epidurale analgesie
Epidurale analgesie is een methode
waarbij een katheter in de epidurale
ruimte wordt geplaatst met als effect
segmentale analgesie [8]. De epidurale
katheter leidt tot een toename van de
functionele reservecapaciteit, vitale
capaciteit en de PaO2 [7]. Het gunstige
aan deze techniek is het feit dat er
geen bewustzijnsdaling als bijwerking
van systemische analgesie optreedt [8].
Eveneens is er geen risico op het ontstaan van een pneumothorax, treedt
lokaal anestheticum toxiciteit zelden
op en is het een ideale techniek bij
bilaterale ribfracturen [9]. Het is echter wel een procedure met technische
problemen (positie van de patiënt,
aanwezigheid van begeleidende fracturen en letsel), complicaties en het
bestaan van contra-indicaties, namelijk: hypotensie, hypovolemie, systemische infectie, hoofdtrauma, trauma
van wervelkolom of ruggenmerg (onder andere fractuur processus transversus), aangeboren of verworven stollingsstoornissen [8, 10-12]. Daarnaast
vraagt deze techniek veel van de verpleegkundige zorg ten opzichte van
de andere technieken. Tevens bestaat
de zorg dat deze techniek, bij multitrauma patiënten een eventuele intraabdominale aandoening kan maskeren
[7]. Ernstige complicaties omvatten
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dura punctie (incidentie 0,16-1,3%)
met als gevolg postdurale punctiehoofdpijn in 16-86%, en in 3-12% een
punctie van een bloedvat [13]. Dit
leidt zeer zelden tot het ontstaan van
een epiduraal hematoom (incidentie
1:11.575), wat de mogelijke aanwezigheid van bloedverdunners relevant
maakt [14]. Infectieuze complicaties
zoals een epiduraal abces variëren van
0,6 tot 0,77 per 1,000 katheter dagen
[15]. Bij een motorische blokkade
wordt het neurologisch onderzoek
minder betrouwbaar en bemoeilijkt
tevens de mobilisatie [9].
Er zijn aanwijzingen van een positieve
invloed van epidurale analgesie op de
mortaliteit bij traumapatiënten. Gage
et al. verrichte een multicenter onderzoek bij patiënten met drie of meer
ribfracturen na stomp thoraxtrauma
(n=5.043). Bij 12% (n=100) van de
patiënten werd een epidurale katheter
geplaatst. In dit onderzoek werd een
afname van het risico op mortaliteit bij
patiënten met een epiduraal geconstateerd (odds ratio bij 30, 90 en 365 dagen was respectievelijk, 0,08 (95% CI,
0,01-0,43), 0,09 (95% CI, 0,02-0,42)
en 0,12 (95% CI, 0,04-0,42)) [16].
Deze conclusie werd bevestigd door
een retrospectieve studie met patiënten na een stomp thoraxtrauma
(n=526). Bij 8% van de geïncludeerde
patiënten (n=43) werd een epiduraal
geplaatst. De mortaliteit daalde in
deze patiëntengroep significant (0%
vs. 13%; p=0,006). De Injury Severity Score was gelijk tussen de twee
groepen. Echter was de gemiddelde
leeftijd in de groep patiënten met een
epiduraal significant hoger (54 vs. 48
jaar; p=0,012) en had deze groep gemiddeld meer ribfracturen (7,4 vs. 4.1;
P<0,001) [17].
Met betrekking tot de relatie van pulmonale complicaties en mortaliteit
zijn er tegenstrijdige data beschikbaar. Een grootschalig Amerikaanse
database onderzocht de mortaliteit
onder 731.823 trauma patiënten,
waarvan 64.750 (9%) een of meer
ribfracturen hadden. Een epidurale
katheter werd bij 2,2% (n=1.295) van
de patiënten geplaatst. Patiënten met
een epidurale katheter toonden een
significante reductie van de mortaliteit bij meer dan 3 ribfracturen. Deze

reductie vertaalde zich echter niet in
een significante daling van de incidentie van pulmonale complicaties omdat patiënten in de epiduraal groep
een significant lagere Injury Severity
Score (18,71 ± 0,26 vs. 21,10 ± 0,06;
p<0,0000001) en een hogere Glasgow Coma Score hadden (14,1 ± 0,1
vs. 12,61 ± 0,02; p<0,0000001) ten
opzichte van de controlegroep [1]. In
een retrospectieve studie onder 187
niet geïntubeerde patiënten na stomp
thoraxtrauma met drie of meer ribfracturen, werd bij 18% van de patiënten (n=24) een thoracale epidurale
katheter geplaatst zonder invloed op
pulmonale complicaties (pneumonie,
hypoxie, empyeem of noodzaak tot
intubatie) [18].

Bulger et al. (2004) onderzocht in een
randomized controlled trial onder 46
patiënten met drie of meer ribfracturen het verschil in pneumonie en mortaliteit tussen epidurale katheter met
bupivacaïne, morfine of fentanyl ten
opzichte van intraveneuze opioïden.
De incidentie van pneumonie was in
de intraveneuze opioïd groep significant hoger ten opzichte van de epiduraal groep (38% vs. 18%; p<0,05),
ondanks het vaker optreden van
longcontusie in de epiduraal groep
(59% vs. 38%; p=0,14). Na het corrigeren voor longcontusie resulteerde
dit in een zesmaal verhoogd relatief
risico voor pneumonie in de intraveneuze opioïd groep (OR 6,0 [95% CI
1,0-35]). Verder opvallend waren een
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significant langere ziekenhuisligduur
in de opioïd groep ten opzichte van de
epiduraal groep (10,8 vs. 15,9, dagen;
p<0,05) en een halvering van het aantal
dagen van mechanische ventilatie in de
epiduraal groep aangetoond (IRR 2,0
[95% CI 1,6-2,6]; p<0,001) [19]. Ulman
et al. rapporteerde in een randomized controlled trial dat het gebruik
van een thoracale epidurale katheter
onder 28 patiënten met multipele
ribfracturen resulteerde in reductie
van beademingsdagen (3,07±1,35 vs.
18,23±8,12 dagen; p<0,05), afname in
het aantal intensive care opnamedagen (5,93±1.44 vs. 18,69±5,5 dagen,
p<0,05) en totale ziekenhuisligduur
(14,85±2.21 vs. 47,69±14.67 dagen,
p<0,05), vergeleken met intraveneus
morfine [20]. Dit laatste resultaat werd
echter niet bevestigd in een methodologisch vergelijkbare randomized
controlled trial (thoracale epidurale
analgesie (bupivacaïne en morfine) vs.
PCA-morfine) met 24 patiënten na
thoraxtrauma [21].
Thoracale paravertebrale blokkade
Bij de thoracale paravertebrale blokkade leidt toediening van een lokaal
anestheticum tot een unilaterale sensorische en sympathische blokkade
van meerdere dermatomen [8]. Ten
opzichte van epidurale katheter is er
minder verpleegkundige zorg nodig,
met weinig complicaties (hypotensie
4,6%, vasculaire punctie 3,8%, pleurale
punctie 1,1%, pneumothorax 0,5%,
bilaterale anesthesie 1% door epidurale
verspreiding, of onbedoelde epidurale
punctie) [7]. Mede door het gebruik
van echografie kunnen (vasculaire)
structuren gevisualiseerd worden. In
het geval van thoraxtrauma zijn er wel
beperkingen aan deze techniek verbonden die de beeldkwaliteit negatief
kunnen beïnvloeden (onder andere
drains, pneumo-/hematothorax) [14].
Een bijkomend voordeel van paravertebrale blokkaden is dat de ribben
niet gepalpeerd hoeven te worden
en door behoud van sensibiliteit een
betrouwbaar neurologisch onderzoek
uitgevoerd kan worden [8]. Wanneer er
meerdere katheters worden ingebracht
of een bilaterale blokkade wordt toegediend, bestaat er een verhoogd risico
op complicaties (bijvoorbeeld toxiciteit van het lokale anestheticum) [9].
Vanwege weinig contra-indicaties en
minimale hemodynamische verande-

ringen kan deze techniek worden uitgevoerd in het geval van hemodynamische instabiliteit bij traumapatiënten,
na uitsluiten van stollingsstoornissen
[12]. Bovendien kan middels een paravertebrale katheter langdurige pijnstilling worden gegeven in de ambulante
setting [2].
Een recent gepubliceerde meta-analyse
toonde een gelijke mate aan pijnreductie aan tussen paravertebrale blokkade
en epidurale analgesie. Daarnaast zorgt
paravertebrale blokkade voor een significante reductie in het optreden van
bijwerkingen ten opzichte van epidurale katheter, namelijk: hypotensie (8
studies (n=445); RR 0,16 [95% CI 0,070,38], p< 0.0001), nausea en braken (6
studies (n=345); RR 0,48 [95% CI 0,300,75], p = 0.001), pruritus (5 studies
(n=249) RR 0,29 [95% CI 0,14-0,59];
p= 0,0005) en urineretentie (5 studies
(n=258); RR 0,22 [95% CI 0,11-0,46]
p< 0.0001). Zeker in het kader van
unilaterale ribfracturen vormt dit een
uitermate geschikte techniek [22].
In een randomized controlled trial
onder 30 patiënten met unilaterale
ribfracturen werd er geen significant
verschil gevonden tussen de patiënten
met een thoracale epidurale katheter
in vergelijking met een paravertebrale blokkade met bupivacaïne in
de mate van pijnreductie. Bovendien
werd er geen verschil gezien in het
aantal intensive care opnamedagen
(6,3±1,6 vs. 6,8±4,2 dagen; p=0,65),
totale ziekenhuisligduur (10,1±3,5 vs.
11,7±5,5 dagen; p=0,35) en het optreden van pneumonie (6,7% vs. 13,3%;
p=0,50). De incidentie van hypotensie
onder epidurale analgesie was echter
significant hoger ten opzichte van de
paravertebrale blokkade-groep (40%
vs. 6,7%; p<0,05) [11]. Paravertebrale
blokkade kan wel uitgevoerd worden
in gesedeerde patiënten, aangezien er
geen risico bestaat op neurologische
complicaties. Tevens bestaat er bij een
paravertebrale blokkade een lager risico op het ontstaan van een epiduraal
hematoom ten opzichte van epidurale analgesie [23]. In de literatuur is
volgens ons weten slechts één casus
beschreven van bloedingscomplicatie
na het uitvoeren van paravertebrale
blokkade [24].
Intercostale zenuwblokkade
Bij een intercostale zenuwblokkade wordt de nervus intercostalis

proximaal van de fractuur verdoofd.
Technische issues kunnen de procedure pijnlijk en tijdrovend maken
(bijvoorbeeld palpatie van gebroken
ribben, positionering, ligging van
scapula). Multipele injecties verhogen
de kans op pneumothorax [7, 8]. De
incidentie van een pneumothorax per
afzonderlijk zenuwblokkade is 1,4%
en bij meerdere zenuwblokkades gezamenlijk 5,6% [25]. Tevens bestaat
er een reële kans op het ontstaan van
lokaal anestheticum toxiciteit, omdat
het anestheticum snel wordt geabsorbeerd in de intercostale ruimte wat
ook een korte pijnreductie van slechts
gemiddeld zes uur verklaart. Voor
langdurige pijnbestrijding bestaat er
de mogelijkheid tot het plaatsen van
een katheter in de intercostale ruimte.
De succeskans van deze procedure is
echter gering (54,5%) [7].
Intrapleurale blokkade
Bij een intrapleurale blokkade wordt
een katheter opgevoerd in de pleurale
ruimte, waarna hierover een lokaal
anestheticum wordt toegediend. Dit
resulteert in eenzijdige analgesie van
meerdere dermatomen met een niet
goed te voorspellen uitbreiding, maar
zonder het ontstaan van hypotensie of
urineretentie. Tevens kan hier ook een
betrouwbaar neurologisch onderzoek
worden uitgevoerd [7].
Desondanks is de procedure niet te
adviseren. Door snelle absorptie in de
pleuraholte is er een kans op ontstaan
van lokaal anestheticum toxiciteit, en
is het analgetische effect belemmerd
door thoraxdrainage, hemothorax of
zwaartekracht [7, 8, 12].
Antistolling en regionale pijnbestrijdingstechnieken
De meest ernstige neurologische complicatie bij neuraxisblokkade is een
neuraxiaal hematoom. Dit is een zeldzame complicatie met een geschatte
incidentie van 1:11.575 bij niet-obstetrische epiduraal anesthesie. Als een
neuraxiaal hematoom optreedt, is dit
meestal binnen 24 uur na een neuraxisblokkade (of het verwijderen van een
neuraxiskatheter), echter dit kan ook
pas na enkele dagen optreden en dan
met de volgende symptomen: nieuwe,
hevige rugpijn al dan niet met radiculaire klachten; nieuwe (progressieve)
motorische spierzwakte; gevoelsstoornissen niet gerelateerd aan de neuraxis-
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blokkade; blaas- of darmdysfunctie
(meestal urineretentie). Na bevestiging
van een neuraxiaal hematoom door een
MRI, is een laminectomie binnen 12
uur belangrijk voor de meest gunstige
prognose. Correctie van eventuele
stollingsstoornissen dient zo spoedig
mogelijk plaats te vinden.
Volgens de Richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling van de Nederlandse
Vereniging voor Anesthesiologie dient
bij een epidurale analgesie acetylsalicylzuur niet gestaakt te worden en
moeten P2Y12-receptor antagonisten
5 tot 7dagen gestopt zijn. Profylactisch gebruik van low molecular weight
heparine dient met een tijdsinterval van
10 uur te worden gestopt en bij een
therapeutische dosering 24 uur. Bij het
gebruik van Vitamine-K-antagonist
dient de INR op het moment van het
plaatsen van de blokkade onder de
1,8 te zijn. Profylactische dosering
fondaparinux dient 36 uur van tevoren
zijn gestopt en een therapeutische
dosering is een contra-indicatie.
Dabigratran dient ook vooraf aan de
blokkade gestopt te worden afhankelijk van de nierfunctie, namelijk: eGFR>80, e-GFR 50-80, e-GFR 30-50,
respectievelijk 48, 72 en 96 uur. Bij het
therapeutische rivaroxaban of apixaban een tijdsinterval van minimaal 48
uur en het plaatsen van een neuraxisblokkade.
In deze richtlijn valt een paravertebrale
blokkade onder de categorie intermediaire nadelige gevolgen van een
bloedingscomplicatie. Het tijdsinterval
tussen stoppen van antistolling en
uitvoeren van een paravertebrale blokkade is gelijk met de richtlijnen voor
epidurale katheters. Bij het gebruik
van vitamine-K-antagonisten dient
het INR ten minste onder de 2 te zijn.
Therapeutische dosering rivaroxaban
dient 24 uur tussen de laatste gift en de
punctie plaats te vinden. Het tijdsinterval bij het gebruik van therapeutische
dabigatran is afhankelijk van de e-GFR
(e-GFR>80, e-GFR 50-80, e-GFR 3050, respectievelijk 24, 36 en 48 uur).
Bij het gebruik van de volgende middel
dient er tijdsinterval in acht te worden
genomen, namelijk: profylaxe low molecular weight heparine, acetylsalicylzuur,
niet-steroïde anti- inflammatoire geneesmiddelen, clopidogrel/prasugrel/
ticagrelor, profylaxe fondaparinux en
profylaxe rivaroxaban [14].

Enterale en parenterale analgetica
Plaatsing van katheters is een invasieve
procedure, en kan gecompliceerd worden door ongewenste bijwerkingen.
Daarom is het nuttig om enterale en
parenterale analgetica laagdrempelig
toe te passen.
Volgens de WHO-ladder wordt lichte
tot matige pijn behandeld door het
gebruik van paracetamol en niet-opioïde analgetica (paracetamol, NSAIDs).
Bij matige pijn kunnen paracetamol
en NSAID’s gecombineerd worden
met lichte opioïden (bij voorbeeld
tramadol). Morfine en piritramide zijn
de opioïden van keuze bij de behandeling van matige tot ernstige pijn. Oraal
morfine wordt geadviseerd indien de
orale toegangsweg mogelijk is [6, 25].
De systemisch toegediende opioïden
kunnen wel aanleiding geven tot het
ontstaan van sedatie met als gevolg
ademdepressie en een verminderde
hoestprikkel, jeuk, misselijkheid,
braken, reductie van darmmotiliteit
en urineretentie. Opioïde patientcontrolled analgesia (PCA) leidt tot
11,5% ademdepressie, 32% misselijkheid, 20,7% braken, 13,8% jeuk en
5,3% overmatige sedatie [6]. Een
Cochrane meta-analyse onderzocht de
PCA in vergelijkt tot conventionele
toedieningswegen (dat wil zeggen intramusculaire, subcutaan intraveneuze
of oraal). Ondanks hogere opioïd
consumptie in de PCA-groep, werd er
geen toename aan bijwerkingen geconstateerd, met uitzondering van het
optreden van pruritus, ten opzichte
van de andere toedieningswegen [27].
Opiaat-induceerde bijwerkingen kunnen door niet-opioïde analgetica en
adjuvantia verminderd worden door
een synergistisch effect [6].
Niet te vergeten hebben de bijwerkingen ook indirecte gevolgen, namelijk:
55% verlenging van de ziekenhuisopname, 47% toename van kosten, een
met 36% verhoogt risico voor heropname na ontslag uit het ziekenhuis, en
een verhoging van de mortaliteit met
een factor 3,4 [6].
Alternatieve pijnbestrijdingstechnieken
In de afgelopen jaren is er steeds meer
aandacht ontstaan voor andere en
minder bekende pijnbestrijdingstechnieken. Zo toonde een retrospectief
uitgevoerde prospectieve case-con-

trole studie bij traumapatiënten met
ribfracturen (lidocaïne pleister vs.
placebo: 29 vs. 29) aan dat lidocaïne
pleisters een significant analgetisch effect hadden binnen 24 uur (5,3 vs. 4,6;
p=0,19) [28]. Een recente uitgevoerde
dubbel geblindeerde prospectieve
studie onderzocht ook het effect van
lidocaïne pleisters bij de behandeling
van traumatische ribfracturen (lidocaïne pleister vs. placebo: 27 vs. 17) met
positief resultaat. Na de 5e dag was
de gemiddelde pijnscore significant
lager ten opzichte van de placebo
placebogroep (gemiddeld 3,10 vs. 1,5;
p<0,05). Bovendien was de totale ziekenhuisopnameduur significant korter
(6,0 vs. 6,9 dagen; p=0,009) [29]. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt
van het intraveneus toedienen van
lidocaïne. Deze analgetische werking
is al eerder bewezen bij patiënten met
brandwonden [30], laparoscopische
en open gastro-intestinale chirurgie
[31].
Daarnaast is er toenemende mate
van aandacht voor het gebruik van
ketamine bij de pijnbehandeling in
de postoperatieve fase. Dit middel
heeft als NMDA-receptor antagonist
een versterkende werking van de
µ-opioïdagonisten, een gunstig effect
op centrale sensitisatie veroorzaakt
door weefseltrauma en is effectief in de
postoperatieve pijnbestrijding [26, 32].
Daarnaast leidt het gebruik van ketamine transdermaal tot minder gebruik
van rescue-analgesie na gynaecologische chirurgie [33].
Het systemisch toedienen van clodinine (alpha-2 agonist) verbeterd de
postoperatieve pijnbeleving. Zo werd
in een gerandomiseerde placebogecontroleerde trial met 50 patiënten
een morfine sparend effect en lagere
pijnscore aangetoond bij toevoeging
van clonidine ten opzichte van een placebo [34]. Deze conclusie werd bevestigd in een andere gerandomiseerde
placebo gecontroleerde trial. Bij het
gebruik van hogere oplaaddosis van 5
mcg/kg gaf dit echter wel hypotensie
en sedatie. Een lager oplaaddosis van
2 mcg/kg resulteerde in een verminderde pijnstilling [35].
Er zijn tot op heden volgens ons weten
geen publicaties waarin patiënten met
ribfracturen behandeld werden met
ketamine, clonidine of lidocaïne als
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analgetische additiva. Of het gebruik
van gecombineerde intraveneuze
strategieën zal leiden tot een afname
van pijn, (pulmonale) complicaties en
mortaliteit, zal toekomstig onderzoek
moeten uitwijzen.

Prognostische factoren
bij ribfracturen
Naast kennis van de mogelijke pijnbestrijdingstechnieken die ingezet kunnen worden, is het belangrijk om een
volledig beeld te krijgen van prognostische factoren die van invloed kunnen
zijn op het ontstaan van complicaties
(dat wil zeggen mortaliteit en pulmonale complicaties) bij patiënten met
ribfracturen. Het aantal ribfracturen,
de leeftijd en het bestaan van comorbiditeiten spelen hierin een belangrijke
rol.
Aantal ribfracturen
In een retrospectieve review onder
traumapatiënten (n=7147) met 711
patiënten met ribfracturen, was een
toename van de mortaliteit duidelijk
proportionaal met het aantal ribfracturen. Zo was de mortaliteit 5% bij
patiënten met een of twee ribfracturen, 13% bij drie of vier ribfracturen,
15% bij vijf of zes ribfracturen en 29%
bij zeven of meer ribfracturen [36].
Deze conclusie werd bevestigd in een
groot register analyse (n=105.000)
met 2.477 patiënten, waar drie of meer
ribfracturen tot een mortaliteit van 4%
leidden. Bij de patiënten (n= 1.913)
met 1 of 2 ribfracturen trad slechts
in 1% van de gevallen mortaliteit op
(p<0,001) [37]. Sharma et al. toonde in
een retrospectieve studie onder 11.533
traumapatiënten aan, dat bij patiënten met drie of meer ribfracturen een
significant hogere mortaliteit optrad
[38]. Dit gevonden resultaat geeft
mogelijk een vertekend beeld doordat
de patiënten naast ribfracturen ook
andere letsel hadden opgelopen.
Leeftijd
Een prospectieve cohortstudie van
405 patiënten onderzocht het optreden van mortaliteit tussen patiënten
jonger en ouder dan 65 jaar (n=113).
Na correctie voor de ernst van het
trauma (dat wil zeggen Injury Severity
Score en Revised Trauma Score), comorbiditeiten en het aantal ribfracturen, was de mortaliteit in de patiëntengroep ouder dan 65 jaar vijfmaal hoger
in vergelijking met de groep patiënten

jonger dan 65 jaar (9,3% vs. 19,5%;
p<0,05. Odds-ratio 5,03 [95%-CI 1,813,9]) [39].
Dit werd bevestigd in een retrospectieve cohortstudie onder 458 traumapatiënten. Hier waren de patiënten
wederom ingedeeld in een leeftijdsgroep van 65 jaar of ouder (n=277) en
een groep jonger dan 65 jaar (n=181).
De groepen waren gelijk ten aanzien
van de Injury Severity Score. Mortaliteit verdubbelde bij een leeftijd van
boven de 65 jaar (mortaliteit: 22%
vs. 10%; p<0,01. Pneumonie: 31%
vs. 17%; p<0,01) [40]. Stawicki et
al. bevestigde deze conclusie na het
uitvoeren van een retrospectieve database studie (n=27.855), waarin een
verhoogde mortaliteit onder patiënten
van 65 jaar of ouder werd aangetoond
(20,1% vs. 11,4%; p<0,001). Dit ondanks dat deze oudere patiënten een
significant hogere Glasgow Coma
Score (13,2±3,9 vs. 12,3±4,6) en een lagere Injury Severity Score (19,4±13,4
vs. 23,2±14,2) hadden [41]. Ten slotte
toonde een retrospectieve cohortstudie onder 808 traumapatiënten
met een of meer ribfracturen, dat de
mortaliteit in de groep patiënten van
65 jaar of ouder significant hoger was
in vergelijking tot de patiënten die
jonger dan 65 jaar waren (18% vs. 9%;
p<0,05). Ook hier hadden de oudere
patiënten een hogere Glasgow Coma
Scale en een lagere Injury Severity
Score [38].
Comorbiditeiten
Alexander et al. toonde in een retrospectieve studie onder 62 patiënten
(>65 jaar) met geïsoleerde ribfracturen aan, dat complicaties significant
vaker optraden bij patiënten met
cardiopulmonale aandoeningen
(bijvoorbeeld coronarialijden of
chronisch obstructief longlijden) in
vergelijking tot patiënten zonder deze
comorbiditeit (55% vs. 13%; p<0,05)
[42]. Daarnaast viel op dat mortaliteit
alleen verhoogt was bij patiënten met
deze cardiopulmonale aandoeningen
(10% vs. 0%; p<0,05), en een langere
ziekenhuisligduur hadden (8,5 vs. 4,3
dagen; p<0,05) [42]. In een andere
retrospectieve studie (n=172) werd geconcludeerd dat het gebruik van anticoagulantia en chronisch longziekten
(Chronische Obstructieve longlijden
en bronchiëctasieën) onafhankelijke
voorspellers waren voor het optreden
van complicaties na stomp thorax-

trauma (Odds Ratio 2,3 [95% CI 1,14,8] en respectievelijk Odds-Ratio 3,3
[95% CI 1,6-6,8]) [43]. Daarentegen
vond een grote retrospectieve studie
(n=711) onder traumapatiënten met
ribfracturen geen relatie tussen het
optreden van mortaliteit bij bestaan
van chronisch obstructief longlijden
(n=37), diabetes mellitus (n=55) of
hypertensie (n=155) of aanwezigheid
van coronair lijden [36].

Klinische beschouwing
Patiënten met (multiple) ribfracturen
zijn een patiëntengroep die een uitdaging vormen in de klinische praktijk.
Deze groep patiënten omvat bijna alle
leeftijdscategorieën met vaak ernstige
comorbiditeiten en hebben afhankelijk van de oorzaak van het trauma een
grote impact op de gezondheidszorg
zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk om al
bij het eerste contact met deze patiënten een goed behandelplan op te
stellen. De primaire behandeling zal
vaak conservatief en soms operatief
zijn. Naast de directe behandeling
van het trauma is het analgetische
management van directe invloed op de
uitkomst van de patiënt door reductie
van mortaliteit.
Bij ons weten is er slechts één internationale richtlijn van de Eastern Association for the Surgery of Trauma in het jaar
2005 beschikbaar voor patiënten met
stomp thoraxletsel, inclusief trauma
met ribfracturen [8]. In het voorliggende overzichtsartikel hebben wij de
meest belangrijke literatuur rondom
het onderwerp pijnbestrijding bij
(multiple) ribfracturen geanalyseerd.
Epidurale katheter wordt tot op heden nog steeds gezien als de gouden
standaard voor de pijnbestrijding bij
ribfracturen. Deze houding tegenover
de epidurale katheter is historisch
gegroeid door de beperkte mogelijkheden van analgesie in het verleden, en
in het recente verleden voornamelijk
gebaseerd op de richtlijn van de Eastern Association for the Surgery of Trauma
(2005). In de door ons doorzochte
literatuur werd voor de epidurale
katheter ten opzichte van andere
modaliteiten geen verschil gevonden
duur mechanische ventilatie, duur
totale ziekenhuisopname en optreden
van pneumonie. De uitkomsten van
het beschikbare onderzoek worden
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negatief beïnvloed door beperkte
studiepopulaties met kleine patiënten
aantallen en grote methodologische
heterogeniteit. Verder werden lumbale als thoracale epidurale in meerdere
studies tegelijkertijd geïncludeerd
en een groot aantal van verschillende
combinaties van lokaal anesthetica
met opioïden gebruikt wat de vergelijkbaarheid ook vermindert [44, 45].
Daarnaast bestaat er geen overduidelijk bewijs voor het verminderen
van pulmonale complicaties bij het
gebruik van epidurale analgesie, maar
wél voor een mogelijke reductie van
de mortaliteit [16, 17].
In het klinische management van de
patiënt met ribfracturen is een protocollaire algoritme te adviseren, die
lokaal en interdisciplinair ontwikkeld
dient te worden met alle behandelaars.
Voorafgaand aan het opstellen van het
behandelplan is de evaluatie van het
bestaan van prognostisch ongunstige
factoren, namelijk: leeftijd (>65 jaar),
cardiopulmonale comorbiditeiten
en drie of meer ribfracturen [36-43].

Hierop gebaseerd zal dan de eerste
snelle pijnbehandeling uit orale of
intraveneuze analgetica bestaan,
om vervolgens afhankelijk van de
patiënt en de mogelijkheden binnen
het ziekenhuis, de plaatsing van een
epidurale katheter te reserveren voor
de hoog-risicopatiënt. De epidurale
katheter is voor de hoog-risicopatiënt
(prognostisch ongunstige factoren)
zeker de beste optie en ook bij bilaterale ribfracturen. In patiënten met laag
of matig risico zijn alternatieve analgetische modaliteiten te evalueren.
Mede gezien het feit dat er een gelijke
mate van pijnreductie optreedt tussen
paravertebrale blokkade en epidurale
analgesie, vormt thoracale paravertebrale blokkade een geschikte alternatieve techniek [22]. Zeker in het
geval van het bestaan van unilaterale
ribfracturen. Als het plaatsen van een
neuraxiale katheter contra geïndiceerd
is, dan staan er een ruime keus aan opioïde en niet-opioïde analgetica (oraal
of intraveneus) ter beschikking, en
ook adjuvante en nieuwere methodes
(ketamine, lidocaïne, clonidine).

Conclusie
Adequate pijnbestrijding vormt de
hoeksteen bij de behandeling van
ribfracturen. Uit de literatuur komen
een aantal prognostisch ongunstige
factoren naar voren die de uitkomst
van patiënten met (multiple) ribfracturen beïnvloeden, namelijk: leeftijd
(>65 jaar), cardiopulmonale comorbiditeiten en drie of meer ribfracturen.
Er zijn een scala aan pijnbestrijdingstechnieken die gebruikt kunnen
worden bij (multipele) ribfracturen.
De epidurale katheter is bij uitstek
geschikt bij hoog-risico patiënten en
bij het bestaan van bilaterale ribfracturen. Thoracale paravertebrale blokkade vormt een geschikte alternatieve
pijnbestrijdingstechniek ten opzichte
van de epidurale katheter, zeker in
het kader van unilaterale fracturen.
Bovendien bestaat er speelruimte voor
traditionele analgetica (orale dan wel
intraveneuze opioïden) en het gebruik
van adjuvante middelen (ketamine,
lidocaïne, clonidine).
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Kwaliteitsindicator
‘Tijdige peroperatieve
antibioticaprofylaxe’:
een klinische bespiegeling
R.H.G. van den Brom 1
P.A. van Beest 1

abstract Postoperatieve wondinfecties vormen een belangrijke groep van postoperatieve complicaties en leiden tot een hogere morbiditeit, langere opnameduur, hogere kosten en hogere ziekenhuis mortaliteit. Het is dan ook van belang dat een goed onderbouwd beleid, gericht op het voorkomen van dergelijke infecties, wordt gevoerd. Diverse landelijke initiatieven hebben een belangrijke
aanzet daartoe gegeven met onder andere de kwaliteitsindicator ‘Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe’ in de ‘Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2015’. Een blik op de relevante literatuur leert
ons dat perioperatieve profylactische antibiotica terecht een belangrijke plek hebben ingenomen in
ons therapeutisch pallet. Echter, het belang van de timing van profylactische antibiotica, zoals rigide
verwoord in bovengenoemde kwaliteitsindicator, mag genuanceerd worden. Het optimale moment
voor toedienen van perioperatieve profylactische antibiotica is nog niet bekend. Hoewel het tijdstip
van toediening van profylactische antibiotica onmiskenbaar belangrijk is, vormt het waarschijnlijk
niet de belangrijkste determinant voor het optreden van postoperatieve wondinfecties.
abstract Postoperative wound infections are a leading cause of complications that result in
higher morbidity, increased hospital stay, higher costs and higher hospital mortality. Therefore, it is
of utmost importance that there is a reasonable policy in preventing such infections. Several national
initiatives already have been initiated over the last decade, including several firm recommendations.
However, the literature upon which these recommendations are founded asks for further investigation. Hence, the optimal timing of perioperative prophylactic antibiotics is not known yet. Nevertheless, prophylactic administration of antibiotics before surgery remains important. Although the
timing of application of prophylactic antibiotics is definitely important, this probably is not the
single most important factor in preventing postoperative wound infections.
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ostoperatieve wondinfecties
(POWI’s), afhankelijk van
populatie en type operatie,
hebben een prevalentie van
0.5-10%. Ze zijn verantwoordelijk
voor een derde van alle nosocomiale
infecties en maken daarmee een belangrijk deel uit van postoperatieve
complicaties [1-3]. POWI’s leiden
tot een langere opnameduur (tot
ruim 9 extra dagen), hogere kosten
(tot 15.000 euro per opname) en hogere ziekenhuis mortaliteit [1, 3, 4].
POWI’s zijn verantwoordelijk 20% van
de kosten veroorzaakt door nosocomiale infecties [1-3]. Het is dan ook van
belang dat een goed en onderbouwd
beleid, gericht op het voorkomen van
dergelijke infecties, wordt gevoerd.
Een aanzet hiertoe is onder andere
gegeven in de zogenaamde ‘Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen’
en het Veiligheidsmanagementsysteem
(VMS) thema POWI [5,6]. De richtlijn
van Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) vormt de basis van
de huidige kwaliteitsindicator ‘Tijdige
peroperatieve antibiotica profylaxe’ waar
de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) op toetst [7].
In bovengenoemde documenten [5-7]
baseert men zich consequent op een
klein aantal referenties [8-14], waarbij
door de auteurs enkele stellingen worden geponeerd:
- Het optimale moment van toedienen ligt rond de 30 minuten voor
de incisie [8-10]
- Profylaxe die langer dan een uur
voor de operatie wordt gegeven,
leidt tot meer POWI’s [11]
- Profylaxe die na incisie wordt gegeven, leidt tot meer POWI’s [12, 13]
- Het tijdstip waarop profylaxe werd
gegeven, bleek de belangrijkste
determinant voor het optreden van
POWI’s bij implantatie van heupprothesen [14].
Wij hebben getracht met een klinische
blik de onderbouwing van deze stellingen aan een nadere beschouwing te
onderwerpen.

Algemeen nut
Profylactisch gebruik van antibiotica
heeft zijn nut reeds sinds de jaren
zeventig bewezen: meerdere prospectieve, gerandomiseerde studies binnen diverse chirurgische disciplines
hebben een voordeel aangetoond van
antibiotica ten opzichte van een placebo [15-21]. Zo is in een studie over

electieve colonchirurgie aangetoond
dat een gift cefalosporine vlak voor de
operatie toegediend een significante
reductie gaf van het aantal wondinfecties (29% versus 6%) [21]. In meerdere
studies is er toen reeds op gewezen dat
de antibiotica, ook wanneer vergeleken met een placebo, niet na de operatie dient te worden toegediend. Mede
op basis van bovengenoemde resultaten, en naar aanleiding van eigen werk,
stelde Baum et al. in 1981 dat verdere
vergelijkingen tussen profylactische
antibiotica en placebo rondom chirurgie onethisch zouden zijn, en dus
als obsoleet dienden te worden beschouwd [22]. Een recente review laat
zien dat in orthopedische chirurgie
met behulp van profylactische antibiotica een daling van het relatieve risico
op wondinfecties van 81% kan worden
gerealiseerd [23].

Weefsels
Voor een optimale profylaxe is het
van belang dat er vanaf het moment
van incisie tot aan het sluiten van de
wond een adequate concentratie van
het antibioticum in het wondgebied
aanwezig is [7, 9]. Hierbij dient dus
rekening te worden gehouden met de
penetratie van het betreffende antibioticum in de weefsels. Wordt het antibioticum te vroeg gegeven, dan kan het
reeds geëlimineerd zijn voor het einde
van de procedure, terwijl een te late
toediening ook minder effectief is als
gevolg van een te lage antibioticumconcentratie gedurende een deel van
de procedure.

Is timing everything?
Halverwege de vorige eeuw was het
nut van profylactisch gebruik van
antibiotica nog niet onomstreden.
Hoewel duidelijk was dat antibiotica
bacteriële groei tegen konden gaan,
bleven eenduidige klinische onderzoeksresultaten uit. In 1961 trachtte
Burke [9] de vraag te beantwoorden
of systemisch toegediende antibiotica
binnen een bepaalde tijdspanne de
ontwikkeling van een bacteriële invasie kan voorkómen. Met behulp van
een gecontroleerde dierexperimentele
studie werd het ontstaan van de primaire bacteriële laesie en het effect van
antibiotica op het ontstaan van deze
laesie onderzocht. Het onderwerp
van studie betrof een onbekend aantal cavia‘s en de gebruikte bacteriële
stammen waren van het Staphylococ-

cus type. Vanaf 3 uur voor standaard
incisie tot 6 uur na standaard incisie
werd er een antibioticum toegediend.
Het effect van diverse antibiotica op
het ontstaan van inflammatie werd na
24 en 30 uur beoordeeld en vergeleken met de controle groep. Na 24 uur
wordt het effect van bacteriële invasie
(macroscopisch) duidelijk, maar de
biochemische interactie tussen bacterie en weefsel gebeurt veel eerder
[24-26]. Bovendien, de eerste veranderingen in capillaire permeabiliteit
kan al binnen enkele uren worden
vastgesteld [27]. Om de toediening
van antibiotica effectief te laten zijn
zal deze dus veel vroeger plaats moeten vinden. Hoeveel eerder precies
vertelt deze studie van Burke et al.
niet, maar toediening van antibiotica 3
uur na incisie / contaminatie wordt als
ineffectief beschouwd [9,27]. Hij stelt:
“Antibiotica onderdrukken de infectie
maximaal wanneer zij toegediend worden voordat de bacteriën het weefsel
zijn binnengedrongen”[9]. Dat klinkt
logisch, maar deze stelling wordt echter maar ten dele door zijn resultaten
onderbouwd.
Desalniettemin wordt het perioperatief gebruik van antibiotica al sinds
bijna veertig jaar als geïndiceerd geacht wanneer de kans op infectie groot
is òf als de consequenties mogelijk
catastrofaal zijn. Om één en ander in
een klinische setting in beeld te brengen, werd in 1976 een prospectieve,
gerandomiseerde dubbelblinde studie
uitgevoerd bij 4 maal 100 abdominaal
chirurgische patiënten [10]. Naast de
placebo groep (IV) werd bij de overige
patiëntengroepen antibiotica (cefazoline) respectievelijk ongeveer 12 uur
voor operatie (I), ongeveer één uur
voor operatie (II), en ongeveer één uur
na operatie (III) toegediend. Hoewel
de primaire eindpunten niet duidelijk
zijn omschreven, wordt wel duidelijk
dat er geen verschil is in het ontstaan
van postoperatieve peritonitis of
POWI tussen de groepen I en II. Van
belang is hier te melden dat in groep
I het antibioticum óók op de dag van
operatie werd toegediend. We kunnen
ons dus afvragen of groepen I en II wel
wezenlijk van elkaar verschilden. Er
was geen verschil tussen het effect van
toedienen van het antibioticum na de
operatie ten opzichte van de placebo
groep [10]. Op basis van deze studie
kan er geen klinisch relevante uit-
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Figuur 1. Associatie tussen timing van toediening profylactische antibiotica en het voorkomen van
POWI (in procenten) na totale heuparthroplastiek. Before: tijd voor incisie (minuten); after: tijd na
incisie (minuten); Gebruikt met toestemming MEE van Kasteren [14].

spraak over timing van perioperatieve
profylactische antibiotica worden
gedaan.
Wanneer het belang van timing wordt
onderzocht, moet ook gekeken worden naar de soort antibioticum. DiPiro
et al. concluderen dat cefalosporinen
met een korte halfwaardetijd vlak voor
incisie, lees ‘bij inductie’, toegediend
moeten worden [8]. Men kan met cefalosporinen met een lange halfwaardetijd flexibeler omgaan. Recente studies
in orthopedische populaties (met
name knie- en heup-arthroplastieken)
laten zien dat toediening binnen 30
minuten voor incisie het minst aantal
POWI’s met zich meebrengt [28, 29].
Toediening van een antibioticum met
een langere halfwaardetijd, zoals vancomycine, dient eerder te gebeuren,
maar in ieder geval binnen 120 minuten voor incisie.
Een studie waarnaar vaak wordt verwezen als het gaat om timing van perioperatieve profylactische antibiotica,
is de observationele studie van Classen
et al [12]; zo ook in de Nederlandse
aanbevelingen [5-7]. In deze studie is
een gemengde populatie van 2.847
patiënten gevolgd na electieve chirurgie. Niet alle soorten gebruikte antibiotica worden vermeld, maar een grote
meerderheid wordt gevormd door
cefalosporinen (84%). Voor analyse is
de populatie op basis van tijdstip van
antibioticatoediening in 4 groepen
verdeeld: 24 tot 2 uur voor incisie
(groep I), 2 tot 0 uur voor incisie (II), 0
tot 3 uur na incisie (III) en 3 tot 24 uur
na incisie (IV). De resultaten tonen sig-

nificante, sterk verhoogde odds ratio’s
voor het ontstaan van POWI’s voor de
groepen I en IV. Er bleek echter geen
verschil (P=0.23) tussen de groep II en
groep III, waarbij de kans op POWI’s
het laagst was in groep II waarin de antibiotica binnen 2 uur voor incisie waren toegediend [12]. Enkele jaren later
wordt in een gelijkaardige observationele studie eenzelfde conclusie getrokken: toediening van profylactische
antibiotica meer dan 2 uur voor incisie
verhoogt de kans op POWI [13].
Een grote (n=1922) Nederlandse studie [14] onderzocht prospectief onder
andere het gebruik van perioperatieve
antibiotica bij electieve totale heup
arthroplastieken. Bij multivariate
analyse gaf alleen de operatieduur een
significant risico op POWI [14]. Deze
uitkomst is meermaals beschreven [29,
30-33].
Helaas, ondanks een goed studie-ontwerp en het grote aantal patiënten, gaf
de studie geen eenduidig antwoord
op de vraag wat nu de beste timing is
voor het toedienen van profylactische
antibiotica [14]. Hoewel er wel sprake
is van enige associatie tussen timing
en POWI’s, zijn de verschillen tussen diverse groepen niet significant
(zie Figuur 1.). Multivariate analyse
van risicofactoren liet zien dat het
tijdstip van antibiotica-toediening
niet van invloed was op het ontstaan
van POWI‘s, mits de antibiotica maar
vóór de incisie gegeven werden [14].
Belangrijk hierbij is te beseffen dat een
gift antibiotica kort voor incisie toegediend niet minder effectief hoeft te
zijn. In deze studie was de gemiddelde
operatieduur 79 minuten [14] en zal

een gift 60 minuten gegeven voor
incisie waarschijnlijk nog steeds therapeutische spiegels tot gevolg hebben.
Een conclusie zou kunnen zijn dat bij
een langere operatieduur profylactische antibiotica effectiever is wanneer
de gift zo kort mogelijk voor incisie
plaatsvindt.
Wel lijkt het toedienen van het antibioticum ná incisie minder zinvol: de
odds ratio’s voor het ontwikkelen van
een POWI nemen navenant toe met
het verstrijken van de tijd na incisie bij
electieve totale heup-arthroplastieken
[14].
Deze resultaten zijn in lijn met een
andere grote, multicenter studie in een
vergelijkbare populatie [34]. Ook hier
werd met betrekking op het ontstaan
van POWI’s geen verschil gevonden
tussen toediening binnen 30 minuten
voor incisie versus 31-60 minuten voor
incisie (p=0.13). Bovendien bleek ook
hier het risico op POWI het grootst
wanneer het antibioticum na incisie
werd gegeven [34].
Ook binnen andere patiëntenpopulaties (vasculair, colorectaal) lijkt
eenzelfde trend aanwezig [35]. Een
recente zeer grote retrospectieve cohort studie (n=32.459) beschrijft een
gemengde populatie waarbij antibiotica met een mediane 28 minuten voor
operatie wordt toegediend. Naast de
schaal, zijn de gedetailleerde data over
procedures en patiëntenpopulatie,
relatief lange follow-up en robuuste
statistische methoden sterke punten
van deze studie.
Voor de gehele populatie bleek er een
hoger aantal POWI’s te zijn na profylactische toediening meer dan 60
minuten voor incisie vergeleken met
toediening minder dan 60 minuten
voor incisie. Echter, er was geen significant verschil in het aantal POWI‘s
tussen toediening na incisie en toediening binnen 60 minuten voor incisie.
Indien timing als continue variabele
werd beschouwd leek er een non-lineair verband tussen timing en POWI.
Wanneer er echter werd gecorrigeerd
voor patiënt, soort operatie en antibiotica variabelen (soort, halfwaardetijd)
was er geen significante associatie tussen timing van profylactische antibioticum en het optreden van POWI’s. De
auteurs konden betreffende de timing
van profylactische toediening van
antibiotica niet anders concluderen
dan dat er geen significante associatie
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bestaat met het risico op POWI’s tot
30 dagen na operatie [36].

Nabeschouwing
Wij beseffen dat bovenstaande samenvatting van de literatuur wellicht niet
volledig is. Desalniettemin lijkt een
nuancering van de rigide aanbevelingen in ‘Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2015’ op zijn plaats, temeer
daar er consequenties aan zouden kunnen worden verbonden door de IGZ
bij het niet stipt opvolgen daarvan.
De geponeerde stellingen [5, 6] kunnen niet worden onderschreven en
laten zich amper staven door aangehaalde referenties [8-14].
Het toedienen van profylactische
antibiotica is bij veel, maar zeker niet
alle, ingrepen nuttig. Het optimale
moment voor toedienen van periope-

ratieve profylactische antibiotica is
nog niet bekend. Waarschijnlijk ligt
het optimale moment, voor cefalosporines, binnen de 60 minuten voor incisie. Meerdere factoren spelen hierbij
een rol, zoals onder andere de weefselpenetratie, de halfwaardetijd, soort en
duur van de ingreep.
Profylactische antibiotica die meer dan
60 minuten, maar wel binnen 120 minuten voor incisie wordt toegediend,
leidt niet altijd tot meer POWI’s. Dit
geldt ook voor de gevallen bij wie de
profylactische antibiotica wordt toegediend kort na incisie.
Het tijdstip van toediening van profylactische antibiotica is niet de belangrijkste determinant voor het optreden
van POWI’s, maar met name de duur
van de ingreep lijkt daar verantwoordelijk voor.

Laat ons duidelijk zijn: dit artikel is
géén oproep de toediening van perioperatieve profylactische antibiotica
te verlaten of om de kwaliteitsindicator betreffende de tijdige toediening
te ondermijnen! De huidige strategie
voor het tijdstip van toediening “is
namelijk geen slechte zorg, er is echter
weinig bewijs dat het betere zorg zou
zijn” [35]. We moeten ons richten op
maatregelen en op het verbeteren van
zorg en behandelingen waarmee een
betere uitkomst voor de patiënt wordt
gerealiseerd. Wanneer medisch specialisten, in samenwerking met bevoegde
instanties, een leidraad doen uitgaan,
moeten wij er in ieder geval voor zorgen dat deze op relevante literatuur is
gebaseerd waarvan verondersteld mag
worden dat die up-to-date is.
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samenvatting Een 86-jarige vrouw presenteerde zich op de spoedeisende hulp

(SEH) vanwege een val op het hoofd bij gebruik van orale antistolling. Enkele uren na
haar val ontwikkelde zij in korte tijd een inspiratoire stridor gepaard gaande met zwelling van de hals op basis van een retropharyngeaal hematoom bij een cervicale wervel
fractuur. Zij onderging een spoedconiotomie met secundair een tracheotomie. Het
klinische beloop werd verder gecompliceerd door aanvankelijk een delier en later een
pneumosepsis. Zij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.

abstract A 86 year old woman presents on the emergency room after a fall on the

head during anticoagulation therapy. A few hours later she develops an inspiratory
stridor with swelling of the neck due to a retropharyngeal hematoma and a cervical spine
fracture. She underwent an emergency cricothyreotomy and later a tracheotomy. The
clinical course was complicated by a delirium and later a pneumosepsis. Nine days later
she died on the hospital ward.
Keywords: airway obstruction, pre-vertebral hematoma, retropharyngeal hematoma.

juni ’16 nederlands tijdschrift voor anesthesiologie

81

|

Inleiding
Het retropharyngeaal hematoom (of
prevertebraal hematoom) is erg zeldzaam en kan veroorzaakt worden door
een relatief mild trauma. Luchtwegproblemen door retropharyngeale hematomen komen zeer weinig voor en
kunnen binnen enkele uren tot dagen
na het trauma ontstaan. Onderstaande
casus beschrijft een 86-jarige vrouw
na een val op het hoofd bij gebruik
van orale antistolling, die na enkele
uren een acuut luchtwegprobleem
ontwikkelt op basis van een bovenste
luchtweg obstructie door hematoomvorming in de hals bij een cervicale
wervel fractuur.

Casus
Een 86-jarige patiënte presenteert
zich op een zondagnacht op de Spoedeisende Hulp (SEH) na een val op
het achterhoofd thuis. Patiënte geeft
hierbij aan dat er geen bewustzijnsverlies is geweest. Verdere klachten zijn
pijnklachten aan de rechterschouder
en het gevoel alsof er iets vast zit in
de keel. Patiënte kampt al langere
tijd met valneigingen bij evenwichtsstoornissen. Verdere voorgeschiedenis
vermeldt onder andere paroxysmaal
atriumfibrilleren waarvoor orale antistolling, ernstige aortaklep-stenose
en pulmonale hypertensie, waarvoor
zuurstof-therapie.
Lichamelijk onderzoek laat een vrije
ademweg zien, geen zichtbare zwelling in de keel of aan de hals. CWK is
drukpijnlijk ter plaatse van C7. SpO2
zonder zuurstof meet 87%, maar loopt
met 2L zuurstof al snel op naar 96%.
Hemodynamisch is patiënte verder
stabiel met een pols van 70 bpm, een
bloeddruk van 210/105 mmHg en een
goede capillary refill. Neurologisch
heeft patiënte een maximale EMV
score en er is geen sprake van lateralisatie. Behoudens een drukpijnlijke
plek op de thorax links ten gevolge
van een eerdere val, zijn er bij lichamelijk onderzoek geen afwijkingen.
Het laboratoriumonderzoek laat een
INR van 3,3 zien, zonder overige afwijkingen. Er wordt besloten om de nek
te immobiliseren met zandzakken en
verder aanvullend onderzoek te verrichten. Patiënte wordt hierna naar de
CT-kamer gebracht, alwaar zij een CT
hersenen en wervelkolom ondergaat.
Na terugkomst van de CT-scan geeft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cervicale fracturen
Stollingsstoornissen (inclusief anticoagulantia)
Extreem hoesten
Vreemd lichaam in de pharynx,
Schade aan grote bloedvaten
Braken
Diepe nek infectie
Bloederig parathyroïd adenoom
Iatrogeen (cardiale catheterisatie, centrale lijn plaatsing, cerebrale angiografie)
Hyperextensie en flexie van de nek (vaak na een val,
motorongeval, airbag ontplooiing)

Tabel 1. Potentiële oorzaken voor het ontwikkelen van een retropharyngeaal hematoom

patiënte aan dat het gevoel iets in de
keel te hebben toeneemt. Ze voelt zich
hier ook benauwd bij. Bij hernieuwde
inspectie van de keel en hals door de
arts-assistent SEH zijn er geen zwellingen te zien, over de longen is er
goed inkomend vesiculair ademgeruis
en de saturatie is ongewijzigd 94%.
Klachten worden geduid als passend
bij immobilisatie. De radioloog wordt
gebeld met het verzoek de CT zo snel
mogelijk te beoordelen.
Ongeveer een half uur later wordt de
arts-assistent SEH, nu samen met supervisor, wederom bij patiënte geroepen ter herbeoordeling. Patiënte heeft
nu een duidelijk hoorbare ademhaling.
Ze geeft aan toenemend dyspnoeïsch
te zijn en heeft een veranderd stemgeluid. Er is nu wel een zwelling in de
hals zichtbaar. Werkdiagnose op dat
moment is een bloeding in de hals na
trauma bij gebruik van orale anticoagulantia met acute luchtwegproblemen. Secundair wordt gedacht aan
een anafylactische reactie, mogelijk op
paracetamol.
Er wordt gestart met adrenaline verneveling in combinatie met intraveneuze
toediening van clemastine, hydrocortison en adrenaline i.m. Tevens worden
de dienstdoende consulent KNO en de
dienstdoende consulent van de anesthesie met spoed in consult gevraagd.
Ondertussen neemt de zwelling van
de hals binnen enkele minuten fors
toe, rechts meer dan links. Fiberscopie
laat zwelling zien van beide laterale
farynxwanden, tevens zwelling van de
farynxachterwand en arythenoïden.
De epiglottis is slank, de stembanden
zijn ‘a vue’ te krijgen, niet gezwollen
en symmetrisch beweeglijk.
Patiënte ontwikkelt nu een hoorbare
stridor en is zichtbaar dyspnoeïsch.
Er wordt besloten haar direct naar de
operatiekamer te brengen voor een
wakker fiber-optische intubatie. Op

de operatiekamer aangekomen heeft
patiënte geen zichtbare ademhaling
meer, zij is cyanotisch en de eerst
gemeten saturatie bedraagt 85%. Zij
raakt vlak daarna buiten bewustzijn.
Aangezien de membrana cricothyroïdea nog goed te voelen is, ondanks de
fors gezwollen hals, wordt besloten
om in onveranderde (zittende) positie
een coniotomie te verrichten. Deze
procedure verloopt ongecompliceerd
en er wordt een ongecuffte Quicktrach
ingebracht. Na de coniotomie kan
patiënte weer op een adequate saturatie gebracht worden. Het bewustzijn
herstelt zich snel, maar patiënte is te
verzwakt om zelf te ademen. Er zijn
hoge beademingsdrukken nodig om
patiënte met adequate teugen te kunnen ventileren.
Ondertussen volgt de voorlopige uitslag van de CT-scan, er zijn intracranieel geen tekenen van posttraumatische
afwijkingen. Op CT-CWK wordt
mogelijk een avulsiefractuur van C5
gezien met ventraal hiervan een weke
delen zwelling. Er wordt besloten om
4-factoren-concentraat toe te dienen
en het verdere overleg met de KNOsupervisor, die onderweg is naar het
ziekenhuis, af te wachten.
Na overleg met de KNO-supervisor
wordt besloten om patiënte eerst te
intuberen, aangezien de voorkeur
uitgaat naar een meer zekere luchtweg
dan die reeds in situ en verbetering
van de beademingsvoorwaarden, alvorens een chirurgische tracheotomie te
verrichten. Patiënte wordt vervolgens
wakker fiberoptisch geïntubeerd,
volgens het primaire plan, welke moeiteloos verloopt. Zij ondergaat daarna
een tracheotomie onder narcose en de
Quicktrach wordt verwijderd.
Postoperatief wordt patiënte ter observatie opgenomen op de intensive
care. Aanvankelijk lijkt de situatie stabiel, maar ontwikkelt zij een fors de-
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Figuur 1. X-CWK met verwijding van de
prevertebrale ruimte

lier met daarbij veel angst. Na enkele
dagen echter wordt het beloop verder
gecompliceerd door een pneumosepsis. Patiënte, inmiddels hersteld van
haar delier, geeft dan aan niet verder
behandeld te willen worden gezien
haar hoge leeftijd en verdere gezondheid. Er wordt een abstinerend beleid
ingezet en patiënte overlijdt spoedig
in bijzijn van de familie, negen dagen
na het trauma.

Discussie
Retropharyngeale hematomen, groot
genoeg om luchtweg problemen te
veroorzaken, zijn zeldzaam [1-6], helemaal indien veroorzaakt door een
relatief mild trauma. Er zijn over deze
aandoening de laatste decennia rond
de 40 tot 50 case reports verschenen
[1, 2].
Onze patiënte voldeed aan enkele
risicofactoren op het ontwikkelen
hiervan welke zijn beschreven in de
literatuur. In dit geval betrof het antistolling gebruik en een cervicale fractuur [1, 2]. Specifiek voor na een mild
trauma worden ook hogere leeftijd en
de hiermee grotere kans op osteofyten
en laxiciteit van bindweefsel benoemd
[2, 3], zoals ook in deze casus van
toepassing. Andere meer algemeen
beschreven oorzaken van een retropharyngeaal hematoom vindt u terug
in tabel 1 [1, 2]. In de 80’er jaren werd
al beschreven dat de grootste retropharyngeale hematomen na trauma
ontstonden door hyperextensie, met
uitgebreid ligamentair letsel en daarbij

letsel van de pre-vertebrale vasculatuur. Dit kan geïsoleerd zijn of in combinatie met cervicale fracturen [1, 2].
Een retropharyngeaal hematoom kan
lethale luchtweg problemen veroorzaken door directe compressie op de
luchtweg of door compressie op het
arythenoïd kraakbeen, waardoor de
stembanden sluiten [1, 2]. Er zijn 3
anatomische ruimtes tussen de pharynx en de cervicale wervelkolom,
gescheiden door fascielagen: de retropharyngeale ruimte tussen fascia
visceralis en fascia alar, de danger space
tussen fascia alar en fascia prevertebralis en de prevertebrale ruimte tussen
fascia prevertebralis en wervellichamen, waarbij de laterale begrenzing
de carotissheat is. Deze verschillende
ruimtes zijn radiologisch niet te differentiëren [1]. De fascia alar loopt vanaf
schedelbasis tot het mediastinum ter
hoogte van de tracheale bifurcatie op
T4, hierdoor kan luchtwegcompressie
op verschillende niveaus voor problemen zorgen [1, 2]. Meestal is het
de hogere luchtweg die geobstrueerd
wordt, maar ook tracheale obstructie
kan ontstaan [4, 5].
De klassieke presentatie van een retropharyngeaal hematoom is volgens
de ‘Capp triad’: compressie van de trachea of oesofagus, anterieure verplaatsing van de trachea en zwelling van
de nek en/of thorax [6]. De grootte
van de bloeding is direct gerelateerd
aan de mate van klinische symptomen
[2], welke dysphagie, odynophagie,
speekselvloed, inspiratoire stridor,
dyspnoe, heesheid, nekpijn en keelpijn
kunnen zijn [2, 3, 6]. Meestal ontstaan
deze klachten binnen enkele uren na
het trauma [2], maar met name bij de
hematomen veroorzaakt door mild
trauma zijn klachtenvrije periodes tot
vijf dagen beschreven. Na ontstaan
van klachten kunnen zeer snel acute
luchtweg problemen ontstaan [3, 4, 6].
Bij onze patiënte was dit ook het geval.
Zij ontwikkelde direct na het trauma
milde symptomen van dysphagie, maar
pas 2 uur na presentatie op de SEH
ontwikkelde zij binnen enkele minuten een acuut luchtwegprobleem, mogelijk versneld door haar pulmonale
en cardiale voorgeschiedenis.
Als eerste beeldvorming is een laterale
X-CWK al van toegevoegde waarde,
hierop kan een verwijding van de
prevertebrale ruimte gezien worden.
Als ezelsbrug wordt hierbij gebruikt:
‘6 bij 2 en 22 bij 6’, wat wil zeggen: de

maximale weefseldikte op C2 is 6 mm
en op C6 is 22 mm [7]. Daarnaast is
onder de larynx de normale weefseldikte minder dan de helft van de dikte
van het wervellichaam [1, 4]. Zo is dit
ook te zien op de X-CWK van onze
patiënte (zie Figuur 1.). Meestal wordt
een CT scan gemaakt om de diagnose
te bevestigen [2], het voordeel hiervan
is dat eventuele cervicale fracturen
beter beoordeeld kunnen worden (zie
Figuren 2. en 3.). Een CT-Angio kan
een actief bloedingsfocus aantonen,
dit werd bij onze patiënte in een latere
fase gedaan, waarbij geen actief bloedingsfocus werd gezien.
De behandeling is afhankelijk van de
ernst en de oorzaak van het retropharyngeale hematoom. Indien er sprake
is van een klein hematoom, zonder
tekenen van luchtweg obstructie, is
observatie gedurende enkele dagen
en radiologische follow-up voldoende
[1, 4, 6]. Echter, indien tekenen van
luchtwegproblemen optreden, is de
eerste zorg een veilige luchtweg creëren, mede gezien de potentiële snelle
verslechtering. Er is een aantal opties
met voor-en nadelen en meningen
verschillen in de literatuur [1-3, 6]. Endotracheale intubatie middels directe
laryngoscopie is de meest gebruikte
methode bij acuut luchtwegmanagement, maar wordt in dit geval bemoeilijkt door veranderde anatomie en het
moeilijk kunnen identificeren van de
epiglottis door hematoomcompressie. Daarnaast is er een noodzaak tot
in-line intubatie bij eventueel cervicaal
letsel [1, 2, 6]. Verder is er kans op een
potentiële ruptuur van het hematoom
door manipulatie, met bloeding en
verergering van de toch al moeilijke
luchtweg tot gevolg [1, 3, 6]. Een video laryngoscopie, wat vaak gebruikt
wordt om de in-line intubatie makkelijker te maken, zou ook voor deze
potentiële ruptuur kunnen zorgen en
door de veranderde anatomie en verminderde ruimte door het hematoom,
waarschijnlijk niet makkelijk zijn. Een
wakker fiber-optische intubatie, zoals
het primaire plan was in deze casus,
kan deze traumatische manipulatie
reduceren [1, 6]. Daarnaast heeft het
wakkere aspect als grote voordeel dat
er geen luchtwegcollaps is, welke de
visualisatie fiber-optisch ten goede
komt [6]. Via deze methode kan er
ook in-line geïntubeerd worden. Er
zijn ook auteurs die pleiten voor een
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Figuur 2. CT-hals, axiale doorsnede net distaal onder de
epiglottis, met weke delen zwelling pre-vertebraal en luchtwegcompressie

primaire tracheotomie onder lokaal
anesthesie [2-4], omdat wakker fiberoptische intubatie in spoedsituaties
bemoeilijkt kan zijn. Een tracheotomie zou tevens schade aan de pharynxachterwand kunnen voorkomen.
Ook wordt geadviseerd een primaire
tracheotomie te verrichten indien de
zuurstof saturatie niet boven de 90%
komt [8].
Bovenstaande opties zijn oplossingen bij hogere luchtwegobstructies.
Indien er sprake is van een (minder
vaak voorkomende) onderste luchtweg obstructie door een mediastinaal
hematoom, gaan deze ingrepen niet
voor een oplossing zorgen [4]. Bij dit
probleem is acute chirurgische evacuatie van het hematoom aangewezen.

Figuur 3. CT hals, saggitale doorsnede met avulsie fractuur
C5 (pijl) en weke delenzwelling met trachea-compressie

Daarnaast wordt het gebruik van een
microlarynxtube geadviseerd. Oxygenatie en ventilatie is bij een lage
trachea obstructie zeer lastig. Geadviseerd wordt het gebruik van PEEP,
de patiënt in laterale positie te leggen
(ter reductie van tracheacompressie),
het gebruik van jet ventilatie en/of
helium-zuurstof mix, toepassing van
cardio-pulmonaire bypass [4] of plaatsing van een tracheale of bronchiale
stent [9].
Nadat de luchtweg eenmaal gezekerd
is, dient therapie gestart te worden
om de bloeding te stoppen. Dit kan
door middel van optimalisatie van de
stolling, zoals bij bovenstaande casus.
Indien er een actieve bloeding wordt
gezien op CT-Angio, kan een embo-

lisatie verricht worden [8]. Het hematoom resorbeert meestal spontaan
binnen 3-4 weken, maar het watchfull
waiting beleid kan het herstel [1] en de
intubatieduur [3] verlengen. Daarom
wordt er soms voor gekozen het hematoom uit te ruimen [1-3].

Conclusie
Bovenstaande casus illustreert hoe een
relatief mild trauma kan uitlopen op
een acuut luchtweg probleem. Het is
van belang om met name bij patiënten
met risicofactoren op het ontwikkelen
van een retropharyngeaal hematoom,
hier al in een vroeg stadium alert op te
zijn, om zo levensbedreigende situaties te voorkomen.
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obstetrische anesthesie

Nascholingsdag,
abstracts & posterprijs

Meer, samen
en waarom

Het thema van de 7e Refresher Course Obstetrische Anesthesie (OA), die dit jaar op
21 maart plaatsvond in de Aula van het Academiegebouw te Utrecht, was een goede
weerspiegeling van de inhoud en de aanwezigen: gynaecologen en anesthesiologen
realiseren zich steeds meer dat samenwerking leidt tot een betere zorg en outcome
voor moeder en kind. Ook de inzendingen voor de Posterprijs Obstetrische
Anesthesie, waarvan de abstracts hieronder volgen, getuigen hiervan. Deze prijs,
mede mogelijk gemaakt door de firma B. Braun (Melsungen) en toegekend aan
drie, op deze dag gepresenteerde posters, draagt mede bij aan het stimuleren van
onderzoek op het gebied van de obstetrische anesthesie.

Winnaar posterprijs: Boterenbrood et al.,
Sittard, Utrecht en Maastricht
Gedeelde tweede prijs: Karami et al., Rotterdam
en Versyck en van Houwe, Antwerpen
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Remifentanil frequently elicits a sinusoidal heart rate
pattern in the human fetus
D. Boterenbrood 1
M.M. Wassen 1
G.H.A. Visser 2
J.G. Nijhuis 3
1 Afd Obstetrie en Gynaecologie, Zuyderland
Medisch Centrum, Sittard
2 Afd Obstetrie en Gynaecologie, Universitair
Medisch Centrum Utrecht
3 Afd Obstetrie en Gynaecologie, GROW-School
for Oncology and Developmental Biology, Maastricht Universitair Medisch Centrum+
con taci n f o r m at io n
Email d.boterenbrood@orbisconcern.nl

Background
A sinusoidal heart rate pattern was first
described in 1972 as a pattern of fixed,
uniform fluctuations of the fetal heart
rate with absence of normal variability
or reactivity. It can imply fetal jeopardy,
being associated with severe fetal anemia and hypoxia. The pathophysiologic
mechanism is still not completely under-

stood. In the past, maternal use of narcotic analgesics during labor also has been
related to the appearance of a sinusoidal
heart rate pattern, although mostly
transient and, more important, with no
proven adverse effects on the fetus.

Study design
We conducted a retrospective cohort
study and analyzed fetal heart rate
patterns during the period of June 1st
2015 until August 31th 2015. The study
population included nulliparous and
multiparous women during labor with
a singleton or multiple pregnancy, gestational age exceeding 32 weeks and at
least 60 minutes of interpretable cardiotocography. Women in the intervention
group were using remifentanil, while
women in the control group were either
having no pain relief or receiving epidural analgesia. Neonatal outcome was
assessed by the five minute Apgar score
and umbilical artery pH.

Results
One hundred twenty-eight tracings
from fetuses during labor were reviewed, 64 from women receiving remifentanil en 64 from women without remifentanil. Thirty-four percent (n = 22) of
tracings in the intervention group showed a sinusoidal heart rate pattern after
start of remifentanil, compared to 9%
(n = 6, p = 0.001) in the control group.
Mean time till onset of a sinusoidal heart
rate pattern after start of remifentanil
was 12 minutes. No adverse neonatal
outcomes were reported in both groups.

Conclusion
Remifentanil use during labor frequently elicits a sinusoidal heart rate pattern
in the human fetus without adverse neonatal outcome.

g ede e l de t weede prijs

Invloed van de timing van electieve sectio op de frequentie
van spoedsectio’s en perioperatieve, anesthesie gerelateerde
complicaties
M. Karami 1
M. Tajik 1
J.J. Duvekot 1
A. Gonzalez 1
S. Hoeks 1
C.D. van der Marel 1
1 Erasmus MC Sophia, Rotterdam, afdeling
anesthesiologie en afdeling verloskunde
con tact in f o r m at ie
Email c.vandermarel@erasmusmc.nl

Introductie

Methoden

Uitvoering van een electieve sectio caesarea (SC) voor een zwangerschapsduur
van 39 weken gaat gepaard met een verhoogd risico op neonatale complicaties en
sterfte. In 2011 heeft de NVOG een richtlijn opgesteld, waarbij timing van electieve SC’s bij een zwangerschapsduur van 38
weken naar 39 weken werd verplaatst.
Doel van deze studie is vaststellen of implementatie van deze richtlijn heeft geleid
tot een toename van spoed-SC’s en als
gevolg daarvan tot meer perioperatieve,
anesthesie gerelateerde complicaties.

Retrospectieve cohort studie. Onderzoekspopulatie: alle zwangeren die
tussen januari 2009 - juni 2010 (cohort
1) en juli 2011- december 2012 (cohort
2) in het Erasmus MC een SC hebben
ondergaan, waarbij een electieve SC
respectievelijk bij 38 of 39 weken zwangerschap gepland was. Uitkomstmaten:
aantal spoed-SC’s en aantal perioperatieve, anesthesie gerelateerde complicaties bij moeder en kind in cohort 2
vergeleken met cohort 1.
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Resultaten
Mediane zwangerschapsduur waarbij
een SC uitgevoerd is, verschoof van 38.5
[IQR 38.1-39.1] in cohort 1 (N=229),
naar 39.0 [IQR 38.2-39.2] in cohort 2
(N=354). Percentage SC’s uitgevoerd
voor 39.0 weken is afgenomen van 61,6%
naar 48,0%. Geen significante toename

|

van het aantal spoed-SC’s: 15,7% (cohort
1) en 17,8% (cohort 2) (p = 0.51). Geen
significante toename van algehele narcose bij spoed-SC’s: 6.3% (cohort 2) en
11,1% (cohort 1) (p=0,40). Het aantal
anesthesie gerelateerde complicaties is in
beiden cohorten gelijk voor zowel moeder als kind (zie Tabel 1. en 2.).

Conclusie
Implementatie van de richtlijn heeft niet
geleid tot toename van spoed-SC’s of
anesthesie gerelateerde complicaties bij
moeder of kind.

Complicaties
maternaal

Cohort 1
N (%)

Cohort 2
N (%)

P*

Moeilijke intubatie

4 (1,9)

0

0.08

Bewezen aspiratie

0

0

-

Saturatiedaling (Sp02<90%)

6 (2,8)

17 (4,9)

0.08

Anafylaxie

0

0

-

Hypotensie (>15% daling MAP)

170 (79,1)

236 (67,8)

0.66

Spinaal hematoom

0

0

-

Opname duur >4 dagen

61 (26,6)

72 (20,3)

0.09

*

Fisher’s exact test, aantal missing max. 4,1%

Tabel 1

Complicaties
neonataal

Cohort 1
N (%)

Cohort 2
N (%)

P*

Navelstrengbloed pH<7.05

0 (-)

2 (0,6)

0.52

Apgar score <7 na 5 min.

2 (0,9)

2 (0,6)

0.65

Opnameduur >4 dagen

28 (12,3)

41 (12,2)

1.00

*

Fisher’s exact test, aantal missing max. 7,5%

Tabel 2

g ede e l de t weede prijs

Obstetric anaesthesia practice in Flanders
B.Versyck 1
P. Van Houwe 1
1 GZA Ziekenhuizen Antwerpen
con tact in f o r m at io n
Email barbara.versyck@gza.be

Introduction and methods
In Flanders, 7 out of 10 deliveries are
performed with neuraxial analgesia. Considering the high variation of obstetric
anesthesia among clinical practices, we
investigated the practice of obstetric
anesthesia in detail. The directors of the
anesthesia departments were invited to
participate in an on-line survey. Afterwards, we investigated the evolution of
the practices by comparing the outcomes
with the 2004 results.

Results
54 (86%) structured surveys were com-

pleted, representing 94% of the accredited maternity beds in Flanders. For labor
analgesia, classical epidural remains the
dominant neuraxial technique (62%)
whereas combined spinal epidural (CSE)
is used upon indication in 21% of the
practices and in 17% of the hospitals as
default technique. Half of the practices
use a test dose to validate correct placement of the catheter, which is comparable to 10 years ago, with lidocaine (68%)
being the most commonly used test drug.
Ropivacaine with/without sufentanil
(85%) is typically used as loading dose
and ropivacaine with sufentanil (83%)
is favored for maintenance of the neuraxial block. Patient-controlled epidural
analgesia (PCEA) is the preferred maintenance mode (76%) for labor analgesia.
CSE for cesarean section (76%) has increased with more than 25% compared to
the 2014 results. Hyperbaric bupivacaine

with sufentanil is the most used CSE protocol for caesarean section (62%). There
continuous to be no clear preference for
postoperative analgesia after cesarean
section as both epidural/regional and
parenteral/per os analgesia regimens
remain almost equally used in Flemish
obstetric care.

Conclusion
Obstetric anesthesia is rather the rule
than an exception in Flanders. The
Flemish obstetric anesthesia practices
modernized over the last 10 years and the
majority of the practices are generally in
line with the gold standards as outlined
by latest literature and association guidelines. The current renewal momentum
has to be maintained to prevent disconnections between clinical practices and
the gold standard.
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Postoperatieve pijnstilling bij de sectio caesarea
in Nederlandse ziekenhuizen
I.J.J. Dons-Sinke 1
A.L.M.J. van der Knijff-van Dortmont 1
W. van de Peppel 1
N. Kriek 1
C.D. van der Marel 1
1 Erasmus MC- Sophia afdeling anesthesiologie
contact in f o r m at o e
Email i.dons@erasmusmc.nl

Inleiding
Er bestaat geen gouden standaard voor postoperatieve pijnstilling na een Sectio Caesarea (SC). Wereldwijd bestaat hierin een
grote variatie. Om inzicht te krijgen in de
Nederlandse situatie hebben we in 2015
naar alle 80 Nederlandse ziekenhuizen
met een afdeling acute verloskunde , een
enquête verstuurd , waarin gevraagd werd
naar het postoperatieve pijnbeleid na SC.

Methode

Na telefonisch contact zijn contactpersonen uit alle 80 ziekenhuizen via een
digitale link uitgenodigd om de enquête
in te vullen. De non-responders hebben
ook een papieren enquête ontvangen.
Geretourneerde enquêtes zijn met SPSS
geanalyseerd.

10% met PCEA. 69% gebruikt opiaten in
het epidurale mengsel, 84% combineert de
epiduraal met paracetamol, 37% met diclofenac. Het TAP blok wordt door 2/3 van de
ziekenhuizen niet toegepast.

Resultaten
De respons rate was 84% (67/80), waarvan
87% (58/67) de enquête volledig heeft
doorlopen (zie Tabel 1.). 32% geeft opiaten
in de spinaal met als doel postoperatieve
pijnbestrijding, in 77% hiervan wordt sufentanil gebruikt. 97% van de ziekenhuizen
gebruikt opiaten als standaard postoperatieve pijnbestrijding na een electieve SC,
waarvan 52% morfine en 43% dipidolor.
84% combineert opiaten met paracetamol,
79% met diclofenac. Als patiënten een
epiduraal katheter hebben, gebruikt 66%
deze ook voor postoperatieve pijnbestrijding, 89% hiervan met continue infusie en

Conclusie
Het grootste deel van de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt morfine als standaard
postoperatieve pijnbestrijding na een electieve SC. Indien een epiduraal aanwezig is,
gebruikt 2/3 deze ook voor postoperatieve
pijnbestrijding. In de meerderheid van de
ziekenhuizen worden zowel opiaten als de
epidurale katheter postoperatief gecombineerd met paracetamol en/of diclofenac.

80 ziekenhuizen aangeschreven

67 reacties
58 compleet#
9 incompleet

84%
87%
13%

7 academische ziekenhuizen*

6 reacties

Response-rate 85,7%

26 topklinische ziekenhuizen

20 reacties

Response-rate 76,7%

46 groot perifeer of streekziekenhuis

40 reacties

Response-rate 86,9%

#
*

twee papieren enquetes ingevuld maar herkomst niet van bekend
de verloskunde van het AMC en VUMC zijn samengegaan

Tabel 1. Verdeling reacties

Uterotonica gebruik rondom de electieve sectio caesarea in
Nederlandse ziekenhuizen
A.L.M.J. van der Knijff-van Dortmont
I.J.J. Dons-Sinke 1
W. van de Peppel 1
N. Kriek 1
C.D. van der Marel 1

1

1 Erasmus MC Rotterdam, afdeling anesthesiologie
CO NTAC T I N FO R MAT I E
Email a.vandortmont@erasmusmc.nl

Inleiding
In het gebruik van uterotonica tijdens een
Sectio Caesarea (SC) is veel variatie in de
ons omringende landen. Nadat in de internationale literatuur ernstige bijwerkingen

beschreven zijn, na een bolus oxytocine
toediening tijdens een SC zijn protocollen veranderd. In 2015 hebben we naar 80
Nederlandse ziekenhuizen die een afdeling
acute verloskunde hadden, een enquête
verstuurd over het gebruik van uterotonica
en pijnstilling rondom de SC, om het gebruik van uterotonica in kaart te brengen.

Methode
Via de site van de NVOG hebben we de
ziekenhuizen, die een afdeling acute verloskunde hadden in 2015, telefonisch benaderd voor een contactpersoon. Vervolgens

zijn de contactpersonen via een digitale
link uitgenodigd om de enquête in te vullen. Aan diegene, die niet reageerde, is een
papieren enquête verstuurd. Alle geretourneerde enquêtes zijn vervolgens in de database ingevoerd en via SPSS geanalyseerd.

Resultaten
Van de 80 enquêtes die verstuurd zijn, zijn
er 67 een keer digitaal geopend en 58 zijn
geheel doorlopen, digitaal of op papier. In
53 ziekenhuizen wordt een bolus oxytocine
gebruikt als uterotonica tijdens een electieve SC en bij een derde deel wordt het
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gevolgd door een continu infuus met
oxytocine. Vijf ziekenhuizen geven
carbetocine.

Conclusie
In de Nederlandse ziekenhuizen wordt
tijdens een electieve SC vaak gebruikt

|

gemaakt van een bolus oxytocine variërend van 10IE tot 1IE intraveneus
om de uterus te laten contraheren, bij
een derde gevolgd door een continu
infuus. In de laatste twee jaar zijn er in
een kwart van de ziekenhuizen wijzigingen in het protocol doorgevoerd.

Bolus oxytocine

Aantal ziekenhuizen
(n=53)

10 IE

4

5 IE

41

3 IE

1

2 IE

4

1 IE

1

Missende data

2

Andere medicatie

Aantal ziekenhuizen (n=5)

carbetocin

5

Uterotonica gebruik bij electieve SC

The prevention and treatment of maternal hypotension after
spinal anesthesia for caesarean delivery: a literature review
F. Mulders
Academisch Ziekenhuis Leuven
con tactin f o r m at io n
Email freya_mulders@hotmail.com

Background
Maternal hypotension after spinal anesthesia for caesarean delivery remains
an important side-effect. It reduces the
blood flow to the placenta which can lead
to both maternal and fetal complications.
The purpose of this literature review is
to evaluate the methods that are used for
the prevention and treatment of maternal
hypotension.

Methods
The information was acquired through
a search in the database of PubMed. The
search terms used were ‘caesarean’ and
‘spinal’, combined with ‘hypotension’, ‘maternal’, or ‘vasopressor’. In this literature
review only the English articles were used.
Results
In the past various strategies have been
used to prevent hypotension such as
aggressive intravascular fluid loading.
Unfortunately fluid loading alone cannot eradicate maternal hypotension, so
the use of vasopressors is necessary. Until
fairly recently ephedrine was the main
vasopressor used for the prevention and
treatment of maternal hypotension. Ephedrine seems to cause more fetal acidosis, so
phenylephrine is now the first-line vasopressor to maintain blood pressure during
spinal anesthesia for caesarean delivery. In
recent studies also other vasopressors are
being investigated such as norepinephrine
and cafedrine/theoadrenaline.

Conclusion
The incidence of maternal hypotension
is still more than 80%. Further investigation is needed to find the most effective
vasopressor with the least side-effects

and to find the best way of administration. Also the cases where there is
a already a marginal or insufficient
utero-placental perfusion need further
attention.
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onderzoek algemeen

Genetica en
perioperative medicine
Deel 1: Introductie in de
genetica en genetisch onderzoek

1 Msc, Lab Experimentele Anesthesiologie
MUMC+, Maastricht
2 AIOS Anesthesiologie MUMC+, Maastricht
3 Prof. Dr., Experimentele Anesthesiologie,
MUMC+, Maastricht
4 AIO Lab Experimentele Anesthesiologie,
MUMC+, Maastricht
contactinformatie
Dept. Anesthesiologie en Pijn Management
T.a.v. Nynke van den Hoogen
P. Debyelaan 25
PO Box 5800
6202 AZ Maastricht
T +31 (0) 43 388 1034
Email n.vandenhoogen@maastrichtuniversity.nl
Belangenverstrengelingen: geen.

R.I. van Reij 1
D.M.N. Hoofwijk 2
E.A.J. Joosten 3
N.J. van den Hoogen 4

Introductie

Terminologie

Genetische variatie kan een belangrijke rol spelen in het optreden van verschillen in acute reacties. Bijvoorbeeld
de respons op anesthetica voor en
tijdens de operatie, op de medicatie
en reactie op farmaca direct na operatie maar ook op de ontwikkeling van
chronische processen zoals postoperatieve pijn. In dit eerste inleidend
artikel van een serie over Genetica en
Perioperatieve Medicine willen we u
meenemen naar Genetica en Genetisch
onderzoekstechnieken. Genetische
variatie zorgt bijvoorbeeld voor uiterlijke verschillen tussen mensen (zoals
haar- of oogkleur) maar ook kunnen
deze verschillen van belang zijn bij
het diagnosticeren van patienten
dan wel de verdere behandeling. Een
voorbeeld van een verschil in respons
op medicatie, en dus aanpassing van de
dosis voor behandeling, is waargenomen bij patiënten met een verhoogd
codeïne metabolisme. Door een genetische variatie zetten deze patienten
codeïne sneller om in het meer potente morfine[1]. Een hoge dosis codeïne
kan voor deze patiënten toxisch zijn
vanwege de sterkere werking van morfine. Deze, en vergelijkbare variaties
hebben implicaties voor alle aspecten
binnen de geneeskunde.

Mutaties en Single-Nucleotide
Polymorphismen
Genetische variaties ontstaan tijdens
het kopiëren en onderhouden van
DNA. Grote veranderingen aan het
genoom zijn onder andere gen duplicatie, inversie, en translocatie van
een chromosoom naar het andere.
Veranderingen die effect hebben op
één of enkele basen in het DNA worden puntmutaties genoemd: deleties,
inserties en substituties vallen in deze
categorie [2]. Bij deletie valt één of
enkele base(n) weg, bij insertie komt
er één of enkele base(n) bij, en bij
substitutie is een base vervangen door
een ander. Substitutie van basen is de
meest onderzochte genetische variatie
en wordt ook wel Single-Nucleotide
Polymorphism (SNP) genoemd (zie
Figuur 1a). De verschillende basen die
voor kunnen komen bij een specifieke
SNP worden allelen genoemd [2].
Wanneer de base verandert, heeft dit
door het inbouwen van een foutief
aminozuur effect op het uiteindelijke
eiwit. Dit kan leiden tot een andere
werking van het eiwit. Hierdoor kunnen SNP’s en andere genetische variaties de werking van het uiteindelijke
eiwit beïnvloeden en kunnen daardoor
de oorzaak zijn van ziektebeelden en/
of veranderde gevoeligheid voor pijn
en medicatie.

Haplotype
De ziektebeelden die veroorzaakt
worden door één enkele SNP zijn zeer
zeldzaam, deze zijn vaker een gevolg
van een aantal SNP’s samen. Een specifieke combinatie van SNPs op een
chromosoom, die een specifiek ziektebeeld veroorzaakt, wordt een haplotype genoemd (zie Figuur 1b). Iedere
SNP ontstaat op een specifiek chromosoom op een specifieke plaats. Iedere
nieuwe SNP die ontstaat in de buurt
van de bestaande SNP’s is daarna geassocieerd met reeds bestaande SNP’s.
De naam haplotype is een samentrekking uit haploid (haplo) en genotype
(type) en geeft dus het genotype van
één chromosoom weer. In de praktijk
komt dit neer op het genotype van een
kleine regio binnen een chromosoom.
De SNP’s binnen een haplotype beïnvloeden gezamenlijk de werking van
het eiwit. De combinatie van SNP’s die
samen het haplotype vormen liggen
vaak dicht bij elkaar en erven daarom
gezamenlijk over. De kans dat er een
uitwisseling tussen chromosomen
plaats vindt die het haplotype opbreekt, wordt kleiner wanneer de afstand tussen de SNP’s afneemt [3]. Een
haplotype is de combinatie van SNP’s
op één chromosoom, een diplotype
(diplo – diploid, type –genotype)
geeft de haplotypes van een chromosomenpaar weer [2].
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Immunohistochemische fluorescente Nissl kleuring van de cellen in het ruggenmerg bij de rat. Transversale doorsnede, lumbaal ruggenmerg. Primair
antilichaam fluorescent red gelabeled anti-Nissl (verdunning 1:300), vergroting 4x. (Nynke van den Hoogen, Roel van Reij en Bert Joosten, Laboratorium
Experimentele Anesthesiologie en Pijn Management, MUMC+, Nederland).

Linkage Disequilibrium
De associatie tussen SNP’s op twee of
meer loci (plaatsen op het chromosoom) wordt weergegeven door het
Linkage Disequilibrium (LD). LD is
gedefinieerd als de niet-willekeurige
associatie van allelen op twee of meer
verschillende loci. Dit geeft weer in
welke mate de twee SNP’s willekeurig
aanwezig zijn ten opzichte van elkaar.
Een hoge LD-score suggereert een
verband tussen de twee SNP’s terwijl
een lage LD-score aangeeft dat er geen
verband tussen de SNP’s bestaat [4].

Genetische Analyse
De grootvader van de Genetica, Gregor Mendel, voerde zijn experimenten
uit met erwten. Door controle van
de bestuiving kwam hij erachter dat
de eerstvolgende generatie de eigenschappen had van een van de ouderplanten (bijvoorbeeld lengte van het
blad). Belangrijk hierbij is het verschil
tussen fenotype en genotype. Het genotype van de eerste generatie planten

bestaat uit één kopie van beide ouderplanten, het fenotype is uiteindelijk
wat tot uiting komt en zichtbaar is.
Met zijn experimenten legde Mendel
de basis voor genetische studies.
Humane studies
Het principe van LD en het feit dat
loci die dicht bij elkaar liggen op
een chromosoom gekoppeld blijven
tijdens de meiose (celdeling van geslachtscellen), wordt gebruikt voor
linkage analyse. Bij linkage analyse
wordt er gebruik gemaakt van het
gegeven dat genen vastliggen op een
bepaalde plaats in het genoom, en dat
genen doorgegeven worden van de
ouders naar het kind. Door middel van
het analyseren van meerdere familieleden, met behulp van markers in het
DNA, kan het gen dat verantwoordelijk is voor een erfelijke ziekte geïdentificeerd worden (zie Figuur 2.) [5].
Een ander methode om erfelijkheid
te onderzoeken zijn tweelingstudies.
Het is belangrijk om onderscheid te

maken tussen de eeneiige en tweeëiige
tweelingen. Eeneiige (monozygote)
tweelingen hebben identiek DNA,
terwijl tweeëiige (dizygote) tweelingen gemiddeld 50% van hun DNA
gemeenschappelijk hebben [6]. Door
te analyseren wie een bepaalde ziekte
of gedrag ontwikkelt, kan men de invloed van genetica op de ontwikkeling
ontdekken. Hierbij wordt data van
monozygote en dizygote tweelingen
gecombineerd. Tweelingstudies hebben aangetoond dat er een erfelijkheidsfactor is in chronische pijnsyndromen [7, 8].
De complexiteit van chronische
pijnsyndromen suggereert dat ze
niet enkel door zeldzame mutaties
worden veroorzaakt [9]. Daarom is
het noodzakelijk om zoveel mogelijk
informatie te verzamelen over de verschillende factoren. Op dit vlak valt er
veel te leren van andere vakgebieden,
zoals de psychiatrie. In dit vakgebied
zijn er veel verschillende complexe
ziektebeelden (bijvoorbeeld schizo-
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er daadwerkelijk een verband is tussen
de SNP en het onderzochte fenotype.
Om dit tegen te gaan worden consortia opgezet tussen onderzoeksgroepen
die GWAS data hebben over vergelijkbare populaties. Wanneer bepaalde
associaties significant blijven optreden
in de verschillende populaties, wordt
de kans dat dit toevallig is steeds kleiner.

Figuur 1. SNPs en haplotypes. (a) Hier is hetzelfde chromosoom weergegeven van vier verschillende personen. Het
grootste gedeelte van deze regio is identiek voor alle personen maar er zijn drie basen waar er variatie optreedt.
Per SNP zijn er twee mogelijke allelelen in dit voorbeeld. SNP 1 heeft C en T als mogelijke basen, SNP 2 en 3 A en
G.(b) Een haplotype bestaat uit een specifieke combinatie van allelen van nabij gelegen SNP’s. In dit voorbeeld zijn
20 SNP’s weergegeven die aanwezig zijn in een stuk DNA van 6000 basen. Alleen de basen die variabel zijn worden
weergegeven in een haplotype. Bewerkt met toestemming van Macmillan Publishers Ltd: Nature Gibbs et al., 2003,
Copyright 2003.

frenie), waarbij risicofactoren, zowel
genetische als demografische, bekend
zijn. Grootschalig onderzoek in verschillende cohorten, en cross-validatie
van de verschillende studies hebben er
toe geleid dat er momenteel robuuste
informatie is over genetische risicofactoren in de psychiatrie [10]. Zulke
studies ontbreken momenteel nog in
het Anesthesiologische- en/of Pijnonderzoeksveld.
Genome-Wide Association Studies
Grootschalige genetische studies
worden uitgevoerd door middel van
Genome-Wide Association Studies
(GWAS). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een array, een platform
waarop allemaal kleine fragmenten
enkelstrengs DNA zitten met in elk
fragment een SNP. Deze fragmenten
kunnen vervolgens stukken DNA
binden, die zich in het monster bevinden en complementair is aan het
fragment. Door deze fragmenten met
gebonden DNA wordt er een signaal
afgegeven dat gemeten kan worden.
Van de verschillende allelen van een
SNP’s zijn fragmenten aanwezig om
te kunnen meten welk allel aanwezig
is in het monster. De manier waarop
een DNA fragment gebonden en gemeten wordt, verschilt per array of
platform [11]. Per platform kunnen

tussen de 500.000 en 1.000.000 SNPs
gedetecteerd worden, afhankelijk van
de grootte van het platform. De aanwezige SNP’s op het platform zijn van
te voren bepaald door de fabrikant,
waarbij de mogelijkheid bestaat hier
specifieke SNP’s aan toe te voegen.
Het is niet altijd nodig om extra SNP’s
toe te voegen dankzij LD. Behalve
voor het vormen van haplotypes, kan
LD ook gebruikt worden voor indirecte associaties. Hierbij wordt er een
extra SNP (of wel tag-SNP) gedetecteerd die een hoog LD heeft met een
nabij gelegen SNP van interesse. Wanneer de tag-SNP een significante associatie heeft met een bepaald fenotype,
is er een indirecte associatie tussen de
SNP van interesse en het fenotype (zie
Figuur 3.). Dit heeft als gevolg dat er
na significante associaties tussen een
tag-SNP en fenotype, de SNP van interesse verder onderzocht moet worden
om een directe of indirecte associatie
te bepalen [11].
Statistische uitdagingen
Statistisch gezien moet er bij GWAS
studiesrekening gehouden worden
met multiple testing correction, aangezien er tegelijkertijd heel veel verschillende SNP’s getest worden. Door
toeval zou er namelijk een significante
associatie kunnen optreden zonder dat

Ondersteuning door bioinformatica
Verschillende bioninformatica diensten bieden ondersteuning aan onderzoekers bij het voorbereiden en analyseren van genetische studies. Twee
voorbeelden hiervan zijn het HapMap
project [3] en de SNP database (dbSNP) van het National Center for Biotechnology Information (NCBI) [12].
Het HapMap project is gestart in 2001
en heeft als doel om veelvoorkomende
genetische variatie in Haploid types
te mappen en daarmee het menselijk
genoom in kaart te brengen. Dit wordt
bewerkstelligd door de frequenties
en correlaties tussen verschillende
variaties in het DNA te karakteriseren.
De data komt van verschillende populaties in Afrika, Azië en Europa die
verzamelt worden door onderzoeksgroepen verbonden aan HapMap.
HapMap geeft toegang aan iedereen,
en het is mogelijk per gebied, per
SNP of per gen te zoeken in één specifieke populatie of in alle populaties
die beschikbaar zijn [3]. Verder biedt
HapMap de applicatie Haploview aan
waarmee het vergemakkelijkt wordt
om de variaties in jouw data en die in
de verschillende beschikbare populaties in kaart te brengen, te analyseren
en te visualiseren [13].
dbSNP van NCBI maakt, in tegenstelling tot HapMap, gebruik van verschillende bronnen om hun database
te vullen. Literatuur in Pubmed en het
human genome project (HUGO) zijn
voorbeelden van waar de informatie
vandaan komt. dbSNP heeft geen
minimale frequentie van SNP’s en is
geïntegreerd met andere diensten van
het NCBI [12].
Beide diensten zijn van zeer grote
waarde bij het onderzoeken van SNP’s,
haplotypes en andere genetische variaties. De diensten zijn open-access en
worden continu aangevuld door een
groot team van researchers.
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Conclusie
Genetische onderzoek is volop in
ontwikkeling en dit leidt ertoe dat,
door automatisering van de assays,
het steeds makkelijker en goedkoper
wordt. Hierdoor worden steeds meer
studies uitgevoerd die gebaseerd zijn
op grote groepsgroottes zoals een
GWAS waarbij heel veel verschillende
SNP’s worden geanalyseerd. Dit is
belangrijk omdat het zeldzaam is dat
ziektes door één enkele SNP te verklaren zijn en dus de focus op een of
enkele SNP’s ons niet veel verder zal
brengen. Wanneer er nog geen duidelijke genetische oorzaak gevonden is,
kan een GWAS studie en hervalidatie
hiervan leiden tot de identificatie van
SNP’s die van invloed zijn op het fenotype. Dit kunnen meerdere SNP’s
in een haplotype zijn of losse SNP’s in
aparte genen. Door genetische risicofactoren te combineren met reeds
bekende demografische risicofactoren,
en na validatie van de data in andere
onderzoekspopulaties, kan men een
goede predictie doen over welke
patient het fenotype wel of niet zal
ontwikkelen.
In een volgend artikel zullen we de
uitkomsten van het tot nu toe gepubliceerd genetisch onderzoek in relatie
tot de ontwikkeling van chronische
postoperatieve pijn bespreken.

Figuur 2. Deze stamboom geeft drie generatie weer en de overerving van een dominant fenotype. Allelen op drie marker loci zijn gemerkt als A, B en C. Mannen zijn weergegeven als vierkant, vrouwen
als cirkel, open symbolen staan voor een normaal fenotype en zwarte symbolen voor ziekte fenotypes.
Analyse van de stamboom laat zien dat het allel dat de ziekte veroorzaakt niet ligt op het Y-chromosoom
want vrouwen kunnen het ook krijgen. Het allel 2 van marker B is alleen aanwezig bij individuen met het
ziekte fenotype en is waarschijnlijk veroorzaker van het fenotype.

Figuur 3. Bij indirecte associatie wordt er een SNP ge-genotypeerd die in een regio ligt met een hoog
LD met een invloedrijke SNP. De ge-genotypeerde SNP is statistisch significant geassocieerd met
het fenotype als surrogaatmarker voor de SNP die het fenotype veroorzaakt. Deze techniek wordt
ook gebruikt om haplotypes te vinden. Door enkele goedgekozen SNP’s binnen een haplotype te
genotyperen kan men de verschillende variaties van het haplotype van elkaar onderscheiden zonder
alle SNP’s te genotyperen. Dit werkt tijd en kostenbesparend.
Bewerkt van Bush et al. 2012 [11].
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